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Cursuri suspendate în jumătate din ţară

Proiect de ordonanță:

Astăzi vor fi suspendate
cursurile la nivelul a 20 județe, iar marți vor fi întrerupte
cursurile în 16 județe, potrivit Ministerului Afacerilor
Interne.

Studenții înmatriculați la forma de
învățământ cu frecvență, în instituțiile de
învățământ superior acreditate vor beneficia
de gratuitate pe transportul intern feroviar,
la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a,
în tot cursul anului calendaristic, conform
unui proiect de ordonanță de urgență.

Iarna întârzie şcoala
„În data de 09.01.2017 vor fi
suspendate cursurile la nivelul
a 20 județe: Botoșani, Buzău,
Brăila, Călărași, Constanța,
Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Iași, Olt, Maramureș,
Neamț, Suceava, Teleorman,
Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
În data de 10.01.2017 vor fi
întrerupte cursurile doar în 16
județe dintre cele menționate și
Municipiul București, excepție
făcând județele Călărași, Giurgiu, Tulcea și Vaslui”, potrivit
unui comunicat de presă de
ieri al Ministerului Afacerilor
Interne.
Ministerul precizează că în
continuare sunt închise două
tronsoane de autostradă, respectiv A2 Bucureşti – Constanţa (tronsonul Lehliu-Gară
– Constanța și A4 Ovidiu –
Agigea.
Totodată, au mai rămas închise 11 drumuri naţionale
unde se lucrează pentru deszăpezire pe 14 segmente: judeţul Constanţa: DN 3 Ostrov -

Gratuitate pe CFR
şi bursă

„Se propune completarea art. 205 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, în sensul acordării
gratuității transportului intern feroviar studenților înmatriculați la forma de învățământ cu
frecvență, în instituțiile de învățământ superior
acreditate, la toate categoriile de trenuri, clasa
a II-a”, se arată în proiectul de ordonanță de
urgență, postat pe site-ul Ministerului Finanțelor. De asemenea, proiectul mai prevede ca,
suma alocată pentru constituirea fondului de
burse și protecție socială a studenților să fie
de 201 lei/ lună/ pe perioada derulării activităților didactice/student de la învățământul
cu frecvență, fără taxă de studii. Modificarea
acestui cuantum se poate face prin hotărâre a
Guvernului. n
Murfatlar; DN 22; DN 3C; DN
38; DN 22A; județul Galați:
DN 24D Tuluceşti- limită Vaslui; județul Iași: DN 28ATârgu
Frumos – Pașcani – Moţca; județul Tulcea: DN 22(E87) Măcin - Tulcea către Constanţa;
DN 22D Măcin- Horia - Ciucurova - Două Cantoane; DN
22A Cataloi - Topolog - limită
judeţului Constanţa; DN 22F
Nalbant- Horia; județul Vaslui:
DN 24A Murgeni- Fălciu; județul Suceava: DN 17 Suceava

- Păltinoasa a fost închis temporar, din cauza viscolului care
reduce vizibilitatea. Autovehiculele au fost deviate pe DN2E
Gura Humorului - Spătăreşti şi
DN2 Spătăreşti – Suceava.
Conform informaţiilor primite de la secţiile regionale de
poliţie transporturi, porturile de la Marea Neagră au fost
redeschise, porturile fluviale
Călărași și Oltenița rămânând
închise. La Bara Sulina manevrele au fost reluate.

„În punctele de trecere a
frontierei nu se semnalează restricții cu excepția PTF Zimnicea, Bechet și Ostrov și Turnu
Măgurele la frontiera cu Bulgaria, unde, din cauza imposibilității transbordării cu BACul, nu se desfășoară activitățile
specifice de trecere. În PTF
Vama Veche și Negru Vodă
traficul rutier rămâne suspendat din cauza fenomenelor meteo de pe teritoriul Bulgarie”,
potrivit sursei citate. n

Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
Olguţa, de la primărie la Ministerul
Muncii. Sevil Shhaideh n-a fost bună de
premier, merge de vice şi şef peste administraţie. Florin Iordache, de la Parlament,
direct la Justiţie, cu amintirea acelei zile de
marţi, neagră pentru democraţie. * Petre
Daea, de la Agricultură, e o figură aparte.
A mai fost ministru, pe vremea lui Năstase. Şi tot pe vremea aceea a vrut să-şi pună
amanta director la o agenţie a statului. Până
şi presa noastră cea vigilentă i-a pierdut numărul nevestelor. În plus, Daea e, dacă aţi
uitat, cel care a „inventat” pensiile de lux
pentru parlamentari. De ce un astfel de om
poate ajunge ministru? Daea! * Ministrul
Economiei, Alexandru Petrescu, a fost şef
peste Poşta Română. Şi Poşta e praf. Vai de
economia noastră! * Se poate mai rău decât atât? În România, da. Marius Dunca, la
acea vreme şeful Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului, primul responsabil dat
afară de Ponta, după tragedia ce a avut loc
în clubul „Colectiv”, e acum ministrul Tineretului. Vai de tinereţea celor morţi în „Colectiv”, vai de obrazul cui l-a pus în funcţie,
da’, mai ales, vai de mintea noastră scurtă.
* Carmen Dan, prima femeie care a condus
vreodată Internele, şi-a început cariera ca
secretară la o şcoală din judeţul domnului
Dragnea. Fost prefect, doamna declara, în
vară, sub semnătură, că nu are de gând să
mai facă politică. Numa’, ce-i drept, e prea
aproape de standardele estetice şi de competenţă ale păpuşarului şef, pentru ca să fi
fost lăsată deoparte. Trebuia promovată în
Capitală. Oare ministrele lui Grindeanu
fac cât un harem pentru Dragnea? * La
Energie, Chiţoiu şi-a pus maimuţoiu. Toma
Petcu, noul ministru, a recunoscut, la audierea din comisiile parlamentare, că nu are
„competenţe în managementul economic”.
* Prima, cea mai importantă performanţă

a noului executiv, al părintelui său, Liviu
Dragnea, şi a mămicii sale, Călin Popescu
Tăriceanu, e că au reuşit să rupă Apele şi
Pădurile de Mediu. * Vai de pădurile noastre! Că şi ministrul lor, Adriana Petcu, a
recunoscut că ea se pricepe „doar la ape”.
* Mediul i-a fost dat lui Daniel Constantin.
Ăsta e un fel de „part time”, că el, la statura politică pe care o are, cam 2,5% dintr-un
partid de cinci procente, va fi vicepremier
cu normă întreagă. * Şi, pentru ca lucrurile
să fie cât se poate de clare, ministrul pentru
Relaţia cu Parlamentul a fost numită Graţiela Gavrilescu, pe vremuri şi ea jupână la
Mediu. Deci, Parlamentul ar fi un fel de rezervaţie faunistică, cam tot ce găseşti prin
ape, păduri şi mediu... * Îngropată de vie, în
urma unui scandal sexual, acum mulţi ani,
Ana Birchall a reînviat. Şi-a văzut visul cu
ochii, e ministru pentru Afaceri Europene.
„Mare-i grădina Maicii Domnului”, cum
spunea ea însăşi despre ţărişoara noastră.
În România, poţi ajunge titular într-un guvern al PSD chiar dacă l-ai turnat pe fostul
preşedinte al partidului la DNA sau dacă teai lăudat în gura mare cu o contribuţie de
5.000 de euro la campania electorală. Sau,
poate, tocmai d’aia! * Cine-i mic şi e cuminte poate-ajunge preşedinte... Sau, dacă
nu chiar preşedinte, măcar ministrul Culturii. Ionuţ Vulpescu, cândva purtătorul de
geantă al lui Ion Iliescu, revine la post. *
Vi se pare cam mult? Nici pomeneală! Poţi
ajunge ministru în Guvernul Grindeanu
chiar dacă ţi-ai fluturat, la propriu, budigăii
prin alte mari oraşe ale lumii. Uite, Andreea
Păstârnac chiar asta a făcut, şi încă la Tel
Aviv! Acu’ să te ţii, cum îşi vor spăla rufele
în public Românii de Pretutindeni. * Colac peste... colivă, la Externe a ajuns iar şef
eternul şi mereu surprinzătorul Teodor Meleşcanu. În 2014, îşi cerea scuze pentru că o
bună parte din diaspora n-a ajuns la urne şi

pleca din funcţie. Acum s-a întors! Despre
el Pacepa spunea că a fost securist acoperit
în străinătate. Deh, suntem ţară NATO şi
membră UE. Dar Shhaideh n-a putut fi premier „din raţiuni de securitate”. * Una peste
alta, suntem ţara în care un poliţist – celebrul Marian Godină - a ajuns să facă mişto
de ministrul său – mai puţin celebra Carmen Dan, spunând că şi-ar dori ca ea „să
nu confunde maşinile Poliţiei cu căruţele,
precum a confundat chioşcurile de ziare din
Teleorman cu librăriile”. * De ruşine, însuşi
Ponta a plecat, pe durata formării guvernului, să joace golf în State. Mai bine aşa.
Mai bine să joace la gaură, decât să se joace
cu ţara. * Nici cu Grindeanu ăsta ceva nu e
în regulă. Două cărţi, care îi apar în C.V.,
sunt, se pare, de negăsit. Ca să se ferească
de orice acuzaţii, n-a plagiat, a inventat pur
şi simplu?! * Ministrul Transporturilor nu
promite nimic. Răzvan Cuc spune doar că
va face autostrăzi fix câte scrie în programul de guvernare, că o să facă... * Şerban
Valeca, ministrul Cercetării, e centură neagră la karate. Deşi, la cum se mişcă, pare că
a devenit „sensei” pe pile, ne putem aştepta
ca, de acum încolo, cercetarea să urce pe
cele mai înalte culmi. Cum să-i spui ăstuia că nu ştiu ce experiment a eşuat? Dacă
te bate? * La Cotroceni, Olguţa Vasilescu
a evitat să jure pe Biblie. Semn bun. Ştie că
minte şi se teme de Dumnezeu! * La acelaşi eveniment, Iohannis le-a zis-o. Chiar
dacă limbajul a fost mai degrabă unul demn
de bişniţarii din centrul Sibiului decât aşa
cum trebuie să se exprime un preşedinte,
mesajul a fost corect: „Să vă văd!”. * Alte
subiecte mai puţin fierbinţi... * Cică baronii PSD au interdicţie să discute cu premierul. Se va inventa o nouă sinecură; curierul
de la partid către stat. * Liviu Dragnea ar
vrea un salariu mai mic. Ca preşedinte al
Camerei ia vreo sută de milioane. Mulţi ro-

mâni ar vrea şi ei un salariu... mai mare! *
Aflându-se în biroul şefului său de partid,
Sorin Grindeanu a fost surprins trăgând din
ţigară. Conform legii, în orice spaţii închise, chiar şi în clădirea Parlamentului sau cu
atât mai mult acolo, fumatul este interzis.
„Cine fură azi un ou mâine va fu(m)ra un
bou!”? * Fostul premier, Cioloş, a anunţat
că îşi va face un ONG prin intermediul
căruia va sprijini Opoziţia. Vai de el! N-a
înţeles nimic din alegerile pierdute. Tocmai
el, care spunea că pentru a face ceva trebuie
să... te amesteci în troacă. Nu merge aşa cu
ONG-u’, şi cu USR-u’ şi cu PNL-u’! * Noroc că liberalii par să-i fi spus pa(s)! Sunt
prin PNL unii care vor să-l scoată pe Cioloş
ţap ispăşitor pentru marea „victorie” electorală din 2016. Deci, dacă chiar vrea să facă
politică, nu-i mai rămâne decât USR, care
oricum e ca un ONG. * Prima criză cu care
s-a confruntat guvernul Grindeanu e gerul.
Ce surpriză, iarna ne-a luat iar prin surprindere! Mai tare în atribuţiuni, primarul Firea
a demis pe loc conducerea RATB. Premierul, mai slab în pârghii, n-a putut decât să
ceară demisia celor din fruntea CNAIR.
* Asta poate fi o explicaţie pentru felul în
care arată noul guvern. Poate că miniştrii
adevăraţi nici n-au ieşit încă la încălzire. *
Victor Ciorbea, braţul înarmat şi inteligent
al Puterii, a atacat la Curtea Constituţională legea care îl împiedică pe Dragnea să fie
premier. E semn clar că şeful PSD încă mai
speră că va ajunge personal în fruntea guvernului. * Şi când te gândeşti că anul începuse promiţător. În mesajul său, preşedintele a reluat sloganul pesedisto-liberal care ne
îndeamnă să îndrăznim să mai credem în
România. Crede... cine poate! *
n Jack PĂSTÂRNAC

