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Proiectul legii salarizării unitare și legea grațierii

Pe masa Parlamentului
Proiectul legii salarizării
unitare va ﬁ depus, săptămâna viitoare, în Parlament,
potrivit ministrului Muncii,
Lia Olguța Vasilescu, iar
ministrul Justiției, Tudorel
Toader, a cerut răgaz senatorilor din Comisia juridică
până marți pentru a dezbate
proiectul legii grațierii.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri
seară, că legea salarizării unitare va ﬁ depusă, azi la Parlament, după ce va ﬁ semnată şi
de senatori, aﬁrmând că până
atunci se „amuză” văzând
„dezlănţuirea de forţe” împotriva acestei legi, pe care cei
care o critică nu au văzut-o.
„Luni, depunem legea la Parlament, după ce o semnează şi
senatorii. Sunt convinsă ca
această lege va ﬁ foarte apreciată de cei care au salarii mici şi
au fost nedreptăţiţi timp de 25
de ani, aşa cum sunt convinsă
şi ca ea va ﬁ aplicată. Sunt la
fel de convinsă ca o vor aprecia
şi cei cu salarii mari, care vor
vedea ce creşteri au şi ei. Mai
puţin bugetarii de lux. Puţini.
Dacă vor comenta, poate ca
toată lumea va ﬁ interesată şi
ce salarii au în plată. Dar ştiu
ca nu o vor face. Nicio familie
ocupaţională nu va ﬁ afecta-

Proiect de lege

Închisoare pentru
„parcagii”

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi anunță că
va depune un proiect de lege care combate
fenomenul „parcagiilor”, aceștia urmând
să ﬁe obligați să presteze muncă în folosul
comunității și chiar să ajungă în închisoare
dacă recidivează.

tă, în ansamblu. Nici Justiţia,
unde creşterile sunt semniﬁcative”, a declarat ministrul
Muncii, Lia Olguţa Vasilescu,
pe Facebook.
Tot luni este așteptat în Camera Deputaților ministrul
Finanțelor Publice, Viorel
Ștefan, la „Ora Guvernului”,
după ce liberalii au cerut invitarea ministrului Finanțelor
Publice, în vederea dezbaterii
situației economice a țării după
primele trei luni din acest an.
Marți va veni la Comisia
juridică din Senat ministrul
Justiției, Tudorel Toader, după
ce senatorii jurişti au amânat,
la cererea acestuia, în urmă

Condamnați la...

urmare din pagina 1
...în vederea inițierii de acțiuni violente care
să conducă la materializarea obiectivelor autonomiste și revizioniste promovate prin mesaj public de membrii respectivei organizații
iredentiste (refacerea „Ungariei Mari”). Astfel, la data de 10 octombrie 2015, în cadrul
unei ședințe la care au participat membrii
organizațiilor locale ale extensiilor în România ale HVIM Ungaria, Szocs Zoltan, care era
președinte al HVIM Transilvania, i-a trasat lui
Beke Istvan, președinte al organizației Târgu
Secuiesc a HVIM Transilvania, sarcina de a
confecționa un dispozitiv exploziv improvizat
pe care să-l detoneze în public, în orașul Târgu Secuiesc, în data de 1 decembrie 2015, în
timpul manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea de către etnicii români a Zilei Naționale a
României. DIICOT arată că Szocs Zoltan l-a
determinat pe Beke Istvan să-și asume în fața
șefului ierarhic pe linie de organizație HVIM
executarea acțiunii ordonate, în realizarea căreia ulterior acesta a efectuat demersuri de procurare a mijloacelor și instrumentelor necesare
confecționării unui astfel de dispozitiv.
Procurorii notează că, pe parcursul respectivei întâlniri, s-a convenit ca dispozitivul să ﬁe
realizat de Beke Istvan, care se pricepe la electronică, prin utilizarea unui ﬁtil care „ar face
să se aprindă cel puțin 3- 4 petarde simultan”
și că mai trebuie „doar o baterie”. Dispozitivul
urma să ﬁe detonat de la distanță, prin intermediul unui telefon mobil. Ca loc de amplasare a dispozitivului a fost propus perimetrul
din zona în care se aﬂă statuia lui Gabor Aron,
unul dintre participanții la întâlnire propunând
ca acesta să ﬁe așezat într-un coș de gunoi din
centrul localității, situat pe traseul de deplasare
a paradei militare. În aceeași zi, Beke Istvan a
fost reținut de procurori și arestat preventiv. Ulterior, procurorii au extins cercetările în acest
dosar și l-au reținut și pe Szocs Zoltan, care, de
asemenea, a fost arestat. 

cu trei săptămâni, dezbaterea
proiectului de lege privind graţierea unor pedepse, Tudorel
Toader precizând că Executivul pregăteşte unele măsuri
complementare graţierii pentru rezolvarea problemelor din
penitenciare.
„Din moment ce eu, în faţa
comisiei, am cerut termenul de
trei săptămâni, e limpede că
am avut în vedere posibilitatea
încadrării în termen. (...) Despre retragerea sau nu a acestui
proiect de lege trebuie discutat
în Guvern. O opinie o am, dar
o exprim în Guvern”, a spus
ministrul Tudorel Toader după
şedinţa Comisiei juridice.

Minitrul Justiţiei nu a dat
mai multe amănunte despre
măsurile complementare graţierii unor pedepse, precizând
doar că este vorba patru astfel
de măsuri.
Senatul este prima Cameră
sesizată în cazul acestui proiect de lege organică, forul
decizional ﬁind Camera Deputaţilor.
Guvernul a iniţiat acest proiect de lege pentru graţierea
unor pedepse şi a unor măsuri
educative privative de libertate
în timp ce ministrul Justiţiei
era Florin Iordache. Termenul
de adoptare tacită în Senat este
25 aprilie.

Riscul creşterii salariilor:

Dau cu o mână și o să ia
cu două
Adrian Vasilescu, Consultant de
Strategie la Banca Națională a României a declarat ieri că riscul cel mare
în ceea ce privește creșterea salarilor
în România este ca executivul să dea
cu o mână și să ia cu două.
„Tabloul României de azi arată că întrebarea este nu dacă România își permite să plătească astfel de salarii. Legea
dintre majorarea salariilor și creșterea
productivității este una obiectivă. Întrebarea este dacă România își permite
să rămână cu actualele venituri”, a declarat ieri într-o emisiune televizată la
Digi 24, Adrian Vasilescu, Consultant
de Strategie la Banca Națională a României. Acesta a arătat că, suntem 19,9
milioane de locuitori și ocupăm locul
șapte în UE. Însă, la PIB total ocupăm
locul 17, la fel ca în 1990. „La PIB calculat pe locuitor la paritatea standard a
prețurilor de cumpărare suntem pe locul 27, înaintea Bulgariei. Avem un PIB
de 160 de miliarde, pe care îl împărțim
la 19,9 milioane de oameni, în vreme ce
Irlanda împarte 214 miiarde la 4,7 milioane de oameni. Iar Olanda, împarte
678 de miliarde la 16 milioane. În momentul de față dominanta este tehnologia și hărnicia vine pe locul doi. Hărnicia înseamnă oameni, care trebuie
stimulați. PIB trebuie împărțit pe hărnicie, că tehnologia oricum este avansată
foarte mult. La plata pe oră România se

Proiectul lansat în dezbatere publică prevede
că „parcagiii” pot ﬁ sancţionaţi ﬁe cu prestarea a 50 de zile de activităţi neremunerate în
folosul comunităţii, ﬁe cu condamnarea la
închisoare dacă infracţiunea este înfăptuită de
mai multe ori:
„Am lansat în dezbatere publică un proiect
de lege care mi-a fost solicitat în ultima vreme
de către societatea civilă şi care îşi propune
să combată exploatarea ilicită a locurilor de
parcare. Suntem familiarizaţi cu fenomenul
„parcagiilor” de serviciu, mai ales în Bucureşti
şi marile oraşe, şi care a căpătat amploare în
ultima vreme: uneori prin ameninţări, prin
folosirea unui limbaj licenţios, diverse persoane care nu au niciun drept asupra locurilor de
parcare le blochează şi condiţionează ocuparea
acestora. O realitate socială care a scăpat de
sub control şi care are nevoie de un răspuns pe
măsură”, spune inițiatorul proiectului, Ovidiu
Raeţchi.
Acesta spune că infracţiuni similare sunt
sancţionate cu închisoarea sau amenda, potrivit
Codului Penal:
„Potrivit proiectului de lege pe care l-am
iniţiat, cel care înfăptuieşte această infracţiune
pentru prima dată are posibilitatea de a presta
un număr de 50 de zile de activităţi neremunerate în folosul comunităţii. În cazul în care
repetă infracţiunea, atunci cel care percepe o
taxă de parcare fără să aibă autorizare în acest
sens sau drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv poate ﬁ sancţionat cu închisoare de la 6
luni la 1 an. La ora actuală, Poliţia nu dispune
de o legislaţie clară şi eﬁcientă pentru combaterea acestui fenomen”, declară Raețchi. Proiectul de lege va ﬁ depus în perioda următoare la
Camera Deputaţilor 

Tren deraiat în Hunedoara

Doi mecanici morţi
Sâmbătă după-amiază, doi mecanici de
locomotivă au murit, după ce mai multe
vagoane ale unui tren de marfă au deraiat în
zona Merișor, în apropiere de Valea Jiului,
județul Hunedoara.

aﬂă pe penultimul loc, înaintea Bulgariei, adică 5,5 euro/ora de muncă, față de
4,4 euro cât este în Bulgaria. Iar în Danemarca este 40 de euro”, a arătat Vasilescu. Acesta susține că este nevoie de o
schimbare. „Guvernatorul BNR a spus
că nu ne mai permitem să rămânem cu
aceste salarii. Riscul cel mai mare este
ca într-o zi, Guvernul să de a cu o mână
și să ia cu două. De aceea, Guvernul
trebuie să apese pe mai multe pedale,
nu doar pe salarii. Important este să nu
cedăm din viteza de creștere economică. Viteza economiei are două paradigme: viteza și sustenabilitatea”, a explicat reprezentantul BNR. Vasilescu a
arătat că, în PIB intră și salariile. „Dacă
PIB nu se hrănește din ceva atunci este
posibil ca salariile să depășească PIB
potential, adică puterea pe care o are
România să facă PIB. Acesta este un
risc imens”, a spus Adrian Vasilescu.

Purtătorul de cuvânt al CFR SA, Oana
Brânzan, a declarat că accidentul feroviar s-ar
ﬁ produs din cauza unei defecțiuni la sistemul
de frânare.
La rândul său, purtătorul de cuvânt ISU
Hunedoara, Anemona Doda a anunţat că trenul
era al unui operator privat de marfă.
Mecanicii trenului care a deraiat sâmbătăar ﬁ
cerut cale liberă prin staţie după ce au constatat că ar avea probleme la sistemul de frânare.
Şeful ITM Hunedoara, Adrian Bozdog, a
declarat că cercetările în cazul accidentului de
la Merişor sunt în curs de derulare.
„Ipoteza problemelor la sistemul de frânare
este una dintre cauzele tragediei în care doi
bărbaţi şi-au pierdut viaţa. Am înţeles la faţa
locului că mecanicii au cerut prin staţia pe
care o aveau în dotare celor de la Merişor să
le asigure cale liberă până la Baru, ﬁindcă au
probleme la sistemul de frânare”, a declarat
Bozdog. Potrivit cestuia, tronsonul unde a avut
loc accidentul este unul periculos, cu curbe şi
coborâri.

