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PES Activists se mobilizează
pentru protejarea naturii

Duminică, 13 octombrie 2019, activiștii
PES din Constanța au plantat 100 de copaci în
Municipiul Constanța, pe bulevardul Aurel
Vlaicu, lângă Centrul Comercial VIVO! și în
parcul din cartierul Poarta 6. La acțiune a
participat și secretarul general PES Activists
Romania, Sitaru Janina. „Sunt bucuros că am
reușit, împreună cu colegii mei, să plantăm 100
de copaci în Municipiul Constanța. Activiștii
PES din Constanța s-au alăturat campaniei
organizate de către PES Activists România -
Protejăm Natura României. Cred că este o
nevoie reală a tuturor de a face mai multe
pentru dezvoltarea durabilă, iar protecția
mediului trebuie să devină un punct principal în
politica românească și cea europeană.
Principalele beneficii ale plantării copacilor
sunt: sursa de oxigen,  controlul asupra poluării
fonice, absorbția dioxidului de carbon și
prevenirea eroziunii solului.“, a declarat
Răzvan Petrescu, președintele PES Activists
Constanța. „Mulțumim conducerii organizației
PSD Constanța pentru suportul logistic.
Partidul Social Democrat este singurul partid
din România care are o structură responsabilă
de componenta europeană - PES Activists
România, a mai declarat Răzvan Petrescu.

Doi deputați, PSD şi ALDE, s-au
alăturat grupului PRO Europa

Fostul lider TSD, deputatul Gabriel Petrea,
şi deputatul ALDE Mihai Niţă s-au înscris în
grupul PRO Europa din Camera Deputaţilor.
„Domnul deputat Niţă Mihai ne aduce la
cunoştinţă că va activa în cadrul grupului
parlamentar PRO Europa. Domnul deputat
Petrea Gabriel ne aduce la cunoştinţă că va
activa în cadrul grupului parlamentar PRO
Europa”, a declarat vicepreşedintele Camerei
Deputaţilor, Florin Iordache, în plenul de luni.
Gabriel Petrea a declarat, luni, că probabil se
va înscrie în Pro România pentru a rămâne
într-o zonă politică de stânga. „Am trecut la
grupul PRO Europa. (...) Momentan m-am
înscris în grupul PRO Europa pentru faptul că
trebuie să rămân în comisie, să-mi desfăşor
activitatea parlamentară şi ca independent e
mai greu.“, a spus Petrea. Gabriel Petrea este
unul dintre parlamentarii care au fost excluşi
din PSD după ce au votat moţiunea de
cenzură.

PNL a înaintat un proiect de lege
pentru desființarea SIIJ

Ludovic Orban a declarat, luni, că Partidul
Naţional Liberal a înaintat un proiect de lege în
vederea desfiinţării Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie. „Partidul Naţional
Liberal a înaintat un proiect de lege în
Parlament pentru desfiinţarea Secţiei Speciale.
Este în curs de dezbatere şi normal că PNL
susţine acest proiect de lege. ALDE are
posibilitatea să voteze la orice fel de proiect de
lege, să voteze aşa cum se poziţionează în
urma analizei şi în urma deciziei partidului. Nu
putem noi să-i determinăm pe unii sau pe alţii
să decidă să se poziţioneze faţă de un proiect
sau o lege altfel decât cum vor ei”, a declarat
Ludovic Orban, luni, în Parlament. Preşedintele
ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat,
pe 9 octombrie că menţinerea Secţiei de
Investigaţie a Infracţiunilor din Justiţie
constitutie o condiţie pentru susţinerea
Guvernului rezultat în urma consultărilor.

Pe scurt.

”Am citit în presă
declaraţiile preşedintelui
în funcţie, care se

închipuie “într-un plin război cu PSD”
şi care îşi instigă partidul la ură şi la
lupte imaginare. Articolul 80 din
Constituţie spune că preşedintele este
garantul unităţii naţionale. Unde este
unitatea, atunci când preşedintele ne
declară în stare de război? Unde este
imparţialitatea preşedintelui care îi
îndoctrinează şi îi alimentează cu ură
pe cei ce urmează să compună
viitorul Guvern al României? Klaus
Iohannis se poate închipui în tot felul
de războaie, însă adevărul este că
preşedintele se află într-un război
deschis cu Constituţia României şi cu
legile, cu munca şi bunul simţ, într-un
permanent război cu românii şi cu
drepturile lor. Ca şi PNL şi acoliţii,
care au adoptat un discurs de
extremă dreapta periculos, acest om
este într-un război declarat cu
bugetarii, cu antreprenorii, cu
pensionarii şi cu toţi aceia ce nu
votează PNL şi pe care vrea să îi
arunce în sărăcie şi izolare”, a scris
pe Facebook Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că atunci când un
preşedinte îşi doreşte dispariţia unui
partid politic, el devine cel mai mare

pericol pentru democraţie. ”Acestea
sunt războaiele pe care le poartă
actualul preşedinte şi viitorul Guvern
al României - cu legea, cu românii şi
cu democraţia. Pentru că, atunci când
un preşedinte îşi doreşte dispariţia
unui partid politic, el devine cel mai
mare pericol pentru democraţie și
istoria a dovedit-o de nenumărate ori.
Orice alt om cu responsabilitatea
funcţiei şi cu o minimă decenţă ar fi
demisionat de mult din fruntea statului
român”, a mai arătat Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a
declarat la Timiş, în cadrul Adunării
Regionale a organizaţiilor PNL
regiunea Vest, că statul paralel este
PSD, partid pe care îl consideră în
continuare un adversar puternic. “În
mod normal despre reconstrucţia unui
stat se vorbeşte după un război.
Dragii mei, noi suntem în plin război
cu PSD”, a declarat Klaus Iohannis,
neluând în seamă totuși că membri de
partid și simpatizanții PSD numără
câteva milioane de români.

Replică...

Klaus Iohannis se declară
în război. Cu cine și de ce?

Klaus Iohannis și guvernul său se declară în război
cu câteva milioane de români

„Voi deschide Palatul Cotroceni şi îl voi conecta cu ţara”

Viorica Dăncilă, 10 principii asumate ca
program prezidenţial

Viorica Dăncilă, candidat PSD la
alegerile prezidenţiale, a prezentat, luni,
10 obiective, pe care şi le asumă dacă
va câştiga alegerile. Ea afirmă că
preşedintele ţării trebuie să fie, înainte
de toate, o sumă a unor valori:
încredere, viziune, stabilitate şi respect.
Preşedintele României este, înainte de
toate, o sumă a unor valori: încredere,
viziune, stabilitate şi respect. Mi-am
asumat drumul către această demnitate
ştiind că trebuie să dovedesc, în faţa
cetăţenilor şi a lui Dumnezeu, că
înţeleg, onorez şi apăr aceste valori.

Proiectul meu pentru România are
la bază 10 principii care vor sta pe
masa dialogului atât cu partenerii
interni, cât şi cu cei internaţionali:

1. Voi lucra pentru o societate în
care nimeni nu este lăsat în urmă!

2. Toţi românii trebuie să se bucure
de dezvoltarea ţării!

3. Nu voi negocia democraţia, la
nivel naţional, european sau
internaţional!

4. Voi veghea la siguranţa
naţională, ca prioritate absolută!

5. Avem nevoie de o administraţie

publică implicată, puternică şi
responsabilă!

6. Cred într-o România care
contează într-o Europă socială şi o
lume globalizată!

7. Cred în politica externă făcută în
beneficiul României şi al românilor!

8. Voi fi un preşedinte implicat al
românilor de pretutindeni!

9. Vom demonstra lumii că
România este o gazdă bună şi un
partener de cuvânt!

10. Voi deschide Palatul Cotroceni
şi îl voi conecta cu ţara!

Cutumă: Cine are majoritatea trebuie să asigure şi cvorum

Va vota PSD învestirea noului Guvern?
Marcel Ciolacu a declarat, luni,

că PSD nu ar trebui să voteze sub
nicio formă învestirea noului Guvern.
Preşedintele Camerei Deputaţilor a
adăugat că vor fi discuţii pe acest
subiect în grupurile parlamentare ale
PSD. „Mi se pare normal ca PSD să
nu voteze sub nicio formă investiriea
acestui guvern. Există o cutumă
parlamentară în întreaga lume, cei
care deţin majoritatea trebuie să
asigure şi cvorum. Eu ştiu ce decizii
am luat în CEx, de a nu vota. De
asta am şi spus că vom avea
această discuţie atât la grupul
parlamentar din Cameră, cât şi în

cel de la Senat. Este normal, când
s-a creat o nouă majoritate,
respectiva majoritate să voteze
Guvernul pe care şi-l doresc”, a
afirmat Marcel Ciolacu, luni, la
Parlament. Social-democratul a
adăugat că PSD va fi în opoziţie şi
mergând pe această logică ar fi
normal să nu voteze în Parlament
noul Executiv. „Eu v-am spus că
PSD va fi în opoziţie. Eu cred că e
cazul ca cele cinci partide care au
votat moţiunea să îşi asume
guvernarea. Într-o logică politică mi
se pare foarte corect să nu votăm
acest guvern”, a completat Ciolacu.

Cine vânează şefia Camerei
Deputaţilor 

Marcel Ciolacu a comentat şi
despre ideea ca Raluca Turcan să
preia şefia Camerei Deputaţilor,
spunând că acest lucru nu ar fi
posibil deoarece grupul deputaţilor
PSD este cel mai mare grup în
momentul de faţă. „În acest moment
cel mai mare grup din Camera
Deputaţilor este şi rămâne PSD. Am
văzut opinia doamnei Turcan care
doreşte să preia această funcţie.
Totuşi 69 e numărul parlamentarilor
PNL, iar al PSD este 133, fiind
dublu!”, a spus Ciolacu.


