
Preşedintele
executiv al PSD Eugen
Teodorovici a afirmat,
duminică, referitor la
programul de guvernare,
că PNL a făcut schimb
de lecturi SF cu Dan
Barna şi că liberalii au
venit numai cu vorbe
goale.

Dacă la pomul lăudat
să nu te duci cu sacul,
nici de la liberali să nu te
aştepţi la prea multă
profunzime. De câteva
zile, dibacii liberali ai
finanţelor îşi tot anunţă
„fanii“ că urmează
„lucruri fantastice pentru
România“. Văd
programul de guvernare
publicat joi, 24
octombrie, în lumina
acestui anunţ. Şi nu ştiu
dacă să râd eu sau dacă
liberalii ne iau pe noi toţi
în râs. Nu ştiu nici dacă PNL a făcut
schimb de lecturi SF cu Dan Barna.
Dar iată cum arată, pe scurt,
secţiunea dedicată finanţelor, cu
acele lucruri „fantastice“ amintite ca
un „teaser“ de film cu buget redus în
care joacă actori de categorie B. În
afară de câteva măsuri copy-paste
preluate din guvernarea noastră,

găsim multe vorbe goale, multe
obsesii neo-liberale în care nu mai
cred nici cei care le-au promovat în
Vest”, a scris Eugen Teodorovici, pe
Facebook.

Liderul social-democrat arată că
PNL vrea revenirea la austeritate.

„Multe platitudini şi ambiguităţi
menite a ascunde adevăratele

intenţii: revenirea la
austeritate, la o paradigmă
rigidă şi contabilicească,
la un model economic
care să condamne
România la a rămâne cu
aşa-zisul avantaj
competitiv al salariilor
modeste în detrimentul
unui model de dezvoltare
expansiv, care să
recupereze mai rapid
decalajele faţă de media
UE şi care să încurajeze o
creştere economică mai
incluzivă, cu redistribuire
mai corectă a beneficiilor
şi cu reducerea
inegalităţilor şi a sărăciei.
(...) Pe obsedaţii de neo-
liberalism care au scris
sau vor să implementeze
ce scrie în compunerea
depusă în Parlament, îi
invit să urmărească
situaţia actuală din

America de Sud, mai ales din Chile,
modelul pentru mantra lor, unde
inegalităţile sociale au dus la o
explozie socială fără precedent de la
anii dictaturii lui Pinochet, în condiţiile
în care acest stat este considerat cel
mai avansat economic din respectivul
continent, fiind inclusiv membru
OECD”, a subliniat Teodorovici.
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Teodorovici, despre obsesiile neo-liberale: 2020 - 2021

Constanța, Capitala Tineretului
din România

Constanței i s-a decernat sâmbătă titlul
de Capitala Tineretului din România, orașul
urmând să dețină acest mandat în perioada
2 mai 2020 - 1 mai 2021. Titlul a fost oferit
de către Comisia pentru Guvernanța titlului
alături de Federația Organizațiilor
Neguvernamentale de Tineret din Iași -
FONTIS și Primăria Municipiului Iași,
actualul deținător al titlului. Programul
Capitala Tineretului din România este inițiat
și coordonat de Comisia de Guvernanță
pentru titlul de Capitala Tineretului din
România, formată din reprezentanții a trei
ONG-uri, respectiv Consiliul Tineretului din
România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj
(FTC) și Grupul PONT  Cluj, și reprezentanți
ai Băncii Comerciale Române, cea care
dealtfel a și oferit premiul de 50.000 de euro.
Conceptul câștigător prezentat de Constanța
- #ComeToSEAus - își propune să adune la
aceeași masă tinerii constănțeni pentru a
colabora și pentru a dezbate viitorul orașului
în care trăiesc. În calitate de „Capitala
Tineretului din România”, Constanța își
dorește să valorifice potențialul orașului de a
se dezvolta pe cât mai multe planuri. În plus,
tinerii constănțeni aspiră să devină un vector
al promovării tinerilor, inițiativelor acestora și
totodată să le ofere posibilitatea de a se
implica în procesele decizionale de la nivel
local și de a avea o contribuție semnificativă
la creionarea viitorului comunității locale.
Candidaturile celor două orașe finaliste au
fost evaluate de un juriu independent,
alcătuit din reprezentanți ai sectorului
neguvernamental de tineret, mediului privat,
organizațiilor de tineret ale partidelor politice
parlamentare și ai unor instituții publice.
Jurizarea s-a făcut urmărind coerența
viziunii, claritatea obiectivelor și
însemnătatea misiunii, dar și modalitățile de
a corela proiectele propuse cu strategia
pentru tineret și cu respectarea politicilor
publice de tineret. „Pentru a putea contribui
la dezvoltarea comunității și orașului în care
locuim, este nevoie de implicare civică.
Necesitatea unei mișcări de tineret coagulate
și active s-a resimțit de-a lungul timpului și
iată că anul acesta tinerii constănțeni
colaborează pentru a dezbate viitorul
orașului în care trăiesc. Obiectivul pe care ni
l-am asumat prin candidatura pentru
Capitala Tineretului din România este
crearea și dezvoltarea unei platforme a
tinerilor elevi, studenți, activi ori inactivi,
integrați sau nu în câmpul muncii, din medii
favorizate ori defavorizate, prin intermediul
căreia participarea să fie ridicată la rang de
principiu, interesele să fie apărate și
promovate, iar acțiunea să fie livrată ca
soluție pentru problemele pe care fiecare
categorie le identifică. Suntem pregătiți să
dăm start proiectelor propuse și să spunem
#ComeToSEAus”, au declarat reprezentanții
Municipiului Constanța.

Pe scurt.

Kelemen Hunor, candidatul
UDMR la preşedinţie, spune că dacă
o zecime din ceea ce a apărut în
spaţiul public cu privire la implicarea
SRI în Justiţie este adevărat, atunci
ţara are o problemă reală. Kelemen
afirmă că serviciile nu au ce căuta în
sistemul judiciar. “Serviciile secrete în
Justiţie nu au ce căuta. Dacă doar o
zecime este adevărat, inclusiv cu
protocoalele, este o mare problemă.
Sunt pentru servicii performante, dar
România are nevoie şi de o justiţie
independentă”, a declarat Kelemen
Hunor, la Iaşi, în cadrul unei dezbateri
electorale. Laura Codruţa Kovesi,
fosta şefă DNA şi actual şef al
Parchetului European, a declarat
recent, în pofida tuturor deciziișor
CCR, că dacă ar mai fi fost în funcție,
ar mai semnat protocoale cu SRI,

aceste documente nefiind nelegale.
Curtea Constituţională a stabilit în
primăvara acestui an, cu privire la
încheierea protocoalelor secrete
dintre Ministerul Public şi SRI, că
acestea sunt în afara ordinii
constituţionale şi au obligat legiuitorul
să lupte contra unei paradigme
juridice neconstituţionale de peste 9
ani. CCR precizează că, analizând
conţinutul lor celor două protocoale,
respectiv Protocolul nr.00750 din 4
februarie 2009 şi Protocolul nr.09472
din 8 decembrie 2016, se constată că
obiectivele ce au vizat, în principal,
”planurile comune de acţiune” şi
”echipele operative comune” stabilite
prin primul Protocol [art.3 lit.g)], în
condiţiile în care acest articol nu se
prevede doar la cooperarea în
vederea prevenirii ameninţărilor

securităţii naţionale, ci vizează şi
combaterea ”infracţiunilor grave”,
depăşesc cadrul legal, în condiţiile în
care SRI nu are calitatea de organ de
urmărire penală şi, prin urmare, nici
competenţă în acest domeniu.

PNL a schimbat lecturi SF cu Barna
pentru programul de guvernare
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Pleşoianu, pentru Iohannis: Eşti otrava care distruge poporul
Iohannis: PSD nu a fost învins

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a
afirmat că preşedintele Klaus Iohannis
este „otrava” care distruge poporul
român şi că va face tot posibilul ca
prezidenţiabilul PNL să fie suspendat,
dacă va mai lua un mandat la
Cotroceni. „Ai un singur mare noroc,
bizarule: nu au avut suficient de mulţi

colegi curajul de a trimite în luptă cu
tine pe cineva care te-ar fi tocat
mărunt zi de zi, până când anunţai
singur că te retragi! Eşti plaga de care
această ţară trebuie să scape! Nu te
relaxa! Chiar dacă mai iei un mandat,
vei avea în mine cel mai înverşunat
oponent. Dacă vei mai lua un mandat,

voi face tot ce ţine de mine să fii
suspendat cât mai rapid! Pentru că
eşti otrava care distruge acest popor!
Pentru că ai săvârşit păcatul de
neiertat de a fi întors românii
împotriva românilor!”, a scris Liviu
Pleşoianu, pe Facebook. Reacţia
deputatului social-democrat vine în

contextul în care Klaus Iohannis a
susţinut, sâmbătă, că deşi au trecut
30 de ani, în PSD tot există un „iz de
comunism”. Şeful statului a adăugat
că deşi PNL a câştigat
europarlamentarele, PSD nu a fost
învins, fiind un partid imens,
„înşurubat în toate sistemele publice”.


