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Percheziții la Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli

Duminică, 31 martie

Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, a declarat, în contextul
perchezițiilor de la sediile
organizației, că din câte știe,
a fost cerut un audit la nivelul Ligii deoarece sunt suspiciuni potrivit cărora lipsesc
bani din cotizațiile fermierilor.

urmare din pagina 1
Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, între staţiile de frontieră cu Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria,
trenurile vor circula după graﬁcele din mersul
de tren în vigoare.

Au furat din cotizaţii

„Este vorba doar de o suspiciune care a fost discutată
în consiliu și unde s-a hotărât
comandarea unui audit să vedem ce s-a întâmplat. (...) Din
câte știe, s-ar ﬁ cerut un audit,
de fapt, în interiorul Ligii. (Se
bănuiește - n.r.) Lipsa unor
sume de bani din cotizațiile fermierilor. (...) Nu avem de unde
ști (ce sumă - n.r.) atâta timp
cât nu s-a terminat auditul. (...)
Cineva a făcut o reclamație”, a
declarat Laurențiu Baciu.
Potrivit acestuia, pentru LAPAR cotizează 32 de județe cu
sume anuale ce variază între
1.000 și 30.000 de lei. Baciu
a mai spus că din informațiile
pe care le are, directorul executiv al Ligii ar ﬁ cel care și-ar
ﬁ însușit bani și că nu știe că
dosarul l-ar viza și pe el.

România trece la ora
de vară

Peste doi ani se renunţă

Polițiștii din cadrul Direcției
de Investigare a Criminalității
Economice (DICE) au aplicat,
joi, două mandate de percheziții
la sediile unei organizații a producătorilor agricoli din România din București, într-un dosar
în care sunt vizate infracțiunile

Patriarhul Daniel

de delapidare. Perchezițiile au
loc sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 1. Potrivit unor surse, perchezițiile au
loc la sediul Ligii Asociațiilor
Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). Aceleași sur-

se au mai previzat că este vizat
președintele LAPAR, care ar ﬁ
folosit 1 milion de lei în interes
personal - ar ﬁ făcut diverse
achiziții și ar ﬁ călătorit în interes personal. Dosarul a fost
deschis în urma unui denunț
din februarie 2019. 

Corpul de Control al Ministerului Culturii

„Ne aﬂăm în declin Veriﬁcări la busturile
demograﬁc”
Patriarhul Daniel s-a arătat îngrijorat,
în discursul său ţinut de sărbătoarea Bunei
Vestiri, de declinul demograﬁc în care spune că s-ar aﬂa România, avertizând că dacă
populația va continua cu avorturile „vom
pieri ca popor”, potrivit basilica.ro.
„Dacă noi, poporul român, continuăm cu avorturile,
câteva
milioane
până acum din 1960,
vom pieri ca popor.
Ne aﬂăm în declin
demograﬁc”, a spus
patriarhul în predica
susţinută la oﬁcierea
sﬁntei liturghii din
Catedrala Patriarhală Bucureşti, ţinută
luni, de sărbătoarea bunei Vestiri.
În predica rostită în timpul slujbei, Patriarhul a vorbit şi despre Marşul pentru Viaţă,
care „a devenit foarte popular”, organizat anual în ultimii ani în luna martie.
„Sâmbăta trecută ne-am bucurat când am
văzut Marşul pentru Viaţă. Majoritatea celor
care participă la această manifestare în favoarea vieţii şi în favoarea mamelor însărcinate
sunt tineri, dar sunt şi oameni în vârstă. Marşul pentru Viaţă are în primul rând un aspect
spiritual, întrucât avortul în limbajul bisericesc canonic se numeşte pruncucidere, dar are
şi un aspect social şi anume, faptul că se nasc
din ce în ce mai puţini copii”, a mai spus Patriarhul. 

Tătărăştilor

Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a
anunțat că a trimis Corpul de Control să veriﬁce situaţia bustului fostului premier Gheorghe Tătărescu
şi al soţiei sale, lucrări care au fost
date jos de pe soclurile din TârguJiu, anul trecut, și au fost mutate în
comuna Vladimir.
Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a
declarat, joi, că a dispus veriﬁcări în
cazul busturilor soţilor Tătărescu, care
au fost mutate, anul trecut, de la Târgu-Jiu, într-o altă localitate din județul
Gorj. Pentru veriﬁcări a fost trimis la
Târgu Jiu Corpul de Control.
„În urma unor adrese primite la minister am decis să trimit Corpul de Control, vor analiza, vor întocmi un raport.
Aceste adrese le-am direcționat către
un secretar de stat, care mi-a propus
această soluție cu trimiterea Corpului
de Control. Vom avea un răspuns. Nu
vreau acum să vorbim despre anumite
ipoteze, aștept răspunsul”, a declarat
Daniel Breaz, în timpul vizitei la operele lui Constantin Brâncuși, din Parcul
Central din Târgu-Jiu.
Reprezentanţii Muzeului Judeţean
Gorj au decis, în luna iulie a anului trecut, să dea jos de pe soclu bustul fos-

tului premier din perioada interbelică
Gheorghe Tătărescu şi al soţiei acestuia, Arethia Tătărescu.
Pentru că Ministerul Culturii nu şi-a
dat avizul pentru amplasarea lor în
parcul din Târgu-Jiu, acestea au fost
mutate la Casa Memorială Tudor Vladimirescu, din comuna Vladimir. Surse
locale susțin că nu ar exista un aviz nici
pentru amplasarea lucrărilor în Casa
Memorială Tudor Vladimirescu.
Bustul dedicat lui Gheorghe Tătărescu a fost amplasat în parcul de lângă
Muzeul Judeţean Gorj în urmă cu şapte
ani, iar în 2013 a fost realizată şi lucrarea dedicată soţiei sale, Arethia Tătărescu. 

La începutul acestei săptămâni Parlamentul
European a votat în favoarea unei propuneri
de renunțare la obligativitatea trecerii la ora
de vară la nivelul Uniunii Europene. Potrivit acestei propuneri, ﬁecare stat membru al
Uniunii Europene va avea dreptul să decidă
până în 2021 dacă va păstra actualul sistem sau
va renunța la schimbarea orei. Votul din PE
nu este unul decisiv, dar această hotărâre va ﬁ
baza negocierilor cu statele membre pentru forma ﬁnală a legii. Comisia Europeană a propus
în luna septembrie încetarea trecerii la ora de
vară după ce un sondaj realizat la nivel european a arătat că majoritatea cetățenilor Uniunii
Europene ar ﬁ de acord cu o astfel de măsură.
La sondaj au răspuns 4,6 milioane de persoane, dintre care 84% s-au declarat în favoarea
renunțării la modiﬁcarea orei.
Potrivit legislației comunitare actuale, toate
cele 28 de state membre trec la ora de vară în
ultima duminică din martie și înapoi la ora de
iarnă în ultima duminică din octombrie. 

Dosarul #Timmermans”, clasat

S-au făcut de mirul lumii
Procurorii Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie (SIIJ) anunță, joi,
că au clasat dosarul penal denumit generic
„Timmermans”, pe motiv că nu a fost găsit
niciun indiciu de natură să conducă la presupunerea rezonabilă că faptele reclamate
ar exista.

Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
au dispus la data de 27 martie 2019, în dosarul penal denumit generic «Timmermans»,
clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu, prev. de art. 297
Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321
Cod penal, comunicarea de informaţii false,
prev. de art. 404 Cod penal şi constituirea unui
grup infracţional organizat, prev. de art. 367
Cod penal, întrucât s-a stabilit că nu s-a decelat
niciun element/indiciu de natură să conducă la
presupunerea rezonabilă că faptele reclamate ar
exista în materialitatea lor”, anunță Secția de
investigare a infracțiunilor din Justiție.
În februarie 2019, Secția pentru investigarea
infracțiunilor din justiție a înregistrat un dosar
penal în urma plângerii depuse de luju.ro,
plângere în care prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, comisarul
european pe Justiţie Vera Jourova, procurorul
general al României, Augustin Lazăr, şi şefa
reprezentanţei Comisiei Europene în România,
Angela Cristea, erau acuzați de constituire de
grup infracţional organizat, abuz în serviciu,
fals intelectual, comunicare de informaţii false,
în legătură cu o presupusă falsiﬁcare a raportului MCV din 13 noiembrie 2018.
Inițial, denunțul a fost depus la DIICOT, însă
a fost trimis apoi către Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. 

