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Primăria dotează șsolile cu
sisteme de supraveghere video

Primăria Municipiului Constanța sprijină
unitățile de învățământ care vor să doteze
clădirile cu sisteme de supraveghere video.
Siguranța copiilor, indiferent că vorbim despre
preșcolari sau elevi, este o prioritate atât
pentru cadrele didactice, cât și pentru
municipalitate. Până în momentul de față
toate școlile care au făcut astfel de solicitări
au primit finanțare din partea Primăriei.
Menționăm că unitățile de învățământ pot
achiziționa astfel de echipamente care să
asigure supravegherea elevilor în timpul
orelor de curs atât din finanțărea de bază, cât
și din cea complementară.

Noi parcări rezidențiale pe două
străzi din Constanța

Primăria Municipiului Constanța, prin SC
Confort Urban SRL, continuă să amenajeze
noi parcări rezidențiale. Angajații

administratorului drumului public desfășoară
lucrări de infrastructură la parcarea care va fi
realizată pe strada Arcului, în zona blocurilor I
și D1. Stratul de asfalt este decopertat,
vechile borduri sunt înlocuite iar terenul este
pregătit în vederea asfaltării. De asemenea,
echipele Primăriei Municipiului Constanța
amenajează noi locuri de parcare pe strada
Mugurului, în spatele blocului 22.  Pentru a nu
îngreuna intervenția utilajelor, locuitorii
orașului sunt rugați să nu își parcheze
autoturismele în zona în care se realizează
lucrări.

Treceri de pietoni mai vizibile

Primăria Municipiului Constanța, prin SC
Confort Urban SRL, continuă să
îmbunătățească vizibilitatea trecerilor de
pietoni din
oraș. Astfel, au
fost aplicate
marcaje
bicolore la
trecerile de
pietoni din mai
multe zone din
oraș. Marcajele
pietonale au
fost vopsite în culorile alb și roșu, pentru
creșterea vizibilității și pentru a atrage atenția
șoferilor. Totodată, au fost instalate sisteme de
presemnalizare din material termoplastic.
Echipele de muncitori au lucrat zilele acestea
la două treceri de pietoni de pe bulevardul
Aurel Vlaicu - în zona magazinului Penny și la
intrarea pe podul IPMC dinspre strada
Cumpenei. Astfel de lucrări vor continua în
perioada următoare în zona trecerilor de
pietoni de pe marile bulevarde.

Pe scurt.

Senatul a adoptat,
miercuri, proiectul
legislativ iniţiat de

fostul lider PSD Liviu Dragnea,
care prevede sancţionarea cu
amendă de maximum 4% din
cifra de afaceri pentru
comercializarea produselor şi
serviciilor la care a fost
constatată existenţa dublului
standard.

Prevederile iniţiativei
legislative vor fi aplicate „tuturor
persoanelor fizice autorizate şi
juridice care desfăşoară relaţii
comerciale cu produse de larg
consum, produse
agroalimentare, produse
nealimentare, carburanţi,
servicii de telefonie şi internet,
servicii financiare, servicii
turistice, indiferent de forma de
comerţ”, conform unui
amendament din raportul de
admitere adoptat de Comisia
economice a Senatului la
proiectul de lege.

Iniţiativa arată că o amendă de
maximum 4% din cifra de afaceri va fi
aplicată pentru „comercializarea
produselor şi serviciilor pentru
consumatori la care s-a constatat
existenţa dublului standard”, iar „în
caz de abatere repetată se poate
suspenda autorizaţia de funcţionare a

comerciantului/prestatorului de servicii
pentru o perioadă de 6 luni”, potrivit
sursei citate. „În sensul prezentei legi
prin dublu standard de calitate a
produselor sau serviciilor pentru
consumatori se înţelege o practică
comercială care implică introducerea
pe piaţă a unui produs ca fiind identic
cu acelaşi produs comercializat în mai

multe state membre, în cazul în
care aceste produse au în mod
semnificativ o compoziţie
diferită sau caracteristici care
cauzează sau pot determina
consumatorului mediu să ia o
decizie comercială pe care nu
ar fi luat-o în caz contrar”, mai
arată un amendament al
raportului.

Potrivit iniţiativei legislative,
comercializarea produselor si
serviciilor pentru consumatori
cu standarde duble de calitate
„constituie o practică
înşelătoare şi atrage
răspunderea civilă,
contravenţională sau penală
după caz”. Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor ar urma să fie
făcute de Autoritatea Naţională
pentru Protecţia
Consumatorului şi, după caz,
de către Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru

Siguranţa Alimentelor. Potrivit
proiectului de lege, ANPC va recolta
probe în vederea efectuării analizelor
de laborator pentru produsele
susceptibile de dublu standard.
Propunerea legislativă a fost adoptată
de Senat, în calitate de primă Cameră
sesizată, Camera Deputaţilor fiind
decizională.

Proiectul-moştenire lăsat de Liviu Dragnea

Legea anti dublu standard în comerț
și servicii, adoptată în Senat

Forţa Naţională se relansează

Un nou grup parlamentar! Este favorabil
actualului guvern

În ajunul moţiunii de cenzură

Ştefănescu a transmis mesajul lui Dragnea
către parlamentarii PSD

Fostul secretar general al PSD
Codrin Ştefănescu a transmis, pe
Facebook, mesajul lui Liviu Dragnea
către parlamentarii social-democraţi
care este unul de a susţine Guvernul
cu toate forţele, indiferent de
nemulţumirile personale. „Cred că
mesajul lui Liviu Dragnea adresat
parlamentarilor PSD a fost clar si fârâ

alte interpretâri: sustineti guvernul! Cu
toate forţele! Indiferent de
nemulţumirile personale! Avem
această obligaţie în faţa milioanelor de
români care ne-au votat. Şi nu putem
să cedăm ţara unor neaveniţi care se
pregătesc să distrugă tot ce am
construit bun pentru oameni! Şi sper
ca toată lumea să înţeleagă exact

asta”, a scris Codrin Ştefănescu, pe
Facebook.

Moţiunea de cenzură va fi
dezbătută şi votată în plenul reunit de
joi care va începe la ora 10.00.
Opoziţia are 237 de semnături puse
pe moţiunea de cenzură, numărul
necesar dărâmării Guvernului fiind de
233 de voturi.

Deputatul independent Remus
Borza a anunţat, miercuri, constituirea
unui nou grup parlamentar, Forţa
Naţională, din care vor face parte 15
parlamentari, ”oameni responsabili,
care, pentru stabilitatea şi bunăstarea
României, îşi doresc ca Guvernul
actual să îşi continue mandatul până
în 2020”. ”Mă ştiţi. Sunt un om al
acţiunii, al soluţiilor, al construcţiei.
Haosul politic al ultimei perioade,
amatorismul incalificabil al opoziţiei şi
oportunismul sistemic al clasei politice
m-au convins că proiectul pe care l-
am pornit la începutul acestui an este
exact soluţia de care e nevoie în
aceste zile. Aşa că, dragii mei, Forţa

Naţională se relansează în aceste zile,
într-un moment de cotitură pentru
România şi pentru stabilitatea ţării. Ne
vom relansa ca forţă parlamentară,
având alături de noi deputaţi şi
senatori dintre cei care nu se mai
regăsesc în construcţiile politice
actuale, parlamentari care nu vor să
mai tolereze blocarea ţării din
interesele unor lideri de partide care îi
tratează ca pe oi la vot. Fără coerenţă,
fără vreun plan, fără vreo
perspectivă”, a scris pe Facebook
Remus Borza. ”Din capul locului, cel
puţin 15 parlamentari ni se vor alătura
chiar de săptămâna viitoare. Sunt
oameni responsabili, care, pentru

stabilitatea şi bunăstarea României, îşi
doresc ca Guvernul actual să îşi
continue mandatul până în 2020, iar
noi, cei din Forţa Naţională, vrem să
contribuim astfel la evitarea
dezastrului economic la care partidele
de opoziţie din Parlament ar supune
ţara prin amatorismul şi cinismul de
care dau dovadă”, a adăugat el. Borza
a mai afirmat că ”după căderea
moţiunii de cenzură, Forţa Naţională
doreşte să ofere toată experiența sa
actului de guvernare, să participe la
alegerile locale şi parlamentare de
anul viitor cu o echipă de oameni
profesionişti, pentru care interesul ţării
primează”.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu
Steriu, este coinițiator al proiectului de

lege anti dublu standard, alături de
fostul lider PSD Liviu Dragnea


