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Mii de cereri de pensionare în structurile MAI, Armată şi SRI

Puiu Popoviciu, condamnat deﬁnitiv

Peste 1.100 de cereri de
pensionare au fost înregistrate și sunt în curs de soluționare, în prezent, la Ministerul Afacerilor Interne
(MAI), potrivit unui răspuns
transmis de reprezentanții
instituției. Zeci de militari cu
funcţii importante în Armată, Poliţia de Frontieră, Jandarmerie şi SRI şi-au depus
cereri de pensionare.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat deﬁnitiv, miercuri, la șapte ani de
închisoare cu executare, pentru tranzacţionarea la un preţ subevaluat a unui teren de
224 de hectare de la Universitatea de Ştiinţe
Agronomice Bucureşti (USAMV).

Efectul pensiilor speciale

„În perioada 1 ianuarie - 31
iulie 2017, la nivelul MAI,
au ieșit la pensie aproximativ 3200 de persoane. La data
prezentă, sunt înregistrate și în
curs de soluționare un număr
de 1.118 dosare de pensionare”, conform unui comunicat al
MAI. Valoarea medie a pensiilor, la nivelul lunii august, este
de 3.123 lei, iar acestea sunt
calculate în baza Legii numărul 223/2015 privind pensiile
militare de stat.
„La nivelul MAI, numărul
total de titulari ai pensiilor de
serviciu aﬂați în plată, până la
data de 1 august 2017 inclusiv,
la nivelul Casei de Pensii sectoriale a MAI, este de 62. 809,
din care 58.183 – la limită de
vârstă, 3 - anticipată, 827 – anticipată parțial, 3.796 – invaliditate”, conform sursei citate.

Şeﬁ din structuri
şi-au depus dosare

Un număr de 15 persoane cu
funcții de conducere din cadrul Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră (IGPF) șiau depus, în ultimele zile, dosarele de pensionare, au declarat, pentru Mediafax, oﬁciali

Şeﬁi din straturile militare se grăbesc să prindă pensia specială, trupeţii iau pe loc repaus...
din cadrul instituției. Conform
sursei citate, între șeﬁi care au
cerut să se pensioneze se numără atât angajați din teritoriu, cât și ai structurii centrale.
Șeful Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră, Ioan
Buda, nu se aﬂă printre cei
care vor să iasă la pensie.
Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat,
marți, că, de vineri până marți,
au fost depuse 700 de cereri de
pensionare în cadrul instituției
pe care o conduce.
Șeful Jandarmeriei Române,
general de brigadă Marin Andreiana, alături de alți angajați
din Armată și SRI, au fost trecuți în rezervă de către președintele Klaus Iohannis. Trei
dintre aceștia au fost ridicați
în grad, transmite președinția.
Solicitările vin în contextul
OUG privind pensiile speciale.
Șeful Jandarmeriei Române,

general de brigadă – cu o stea
Andreiana Marin din Ministerul Afacerilor Interne își va
înceta activitatea începând cu
data de 15 august 2017, potrivit deccretului semnat marți de
președintele Klaus Iohannis.
Șeful statului a semnat și
decrete de trecere în rezervă a
trei colonei din SRI, cărora le-a
acordat și gradul de general de
brigadă cu o stea. Aceștia sunt
colonelul Dumitrescu Mihaela, colonelul Pasăre Bogdan și
colonelul Cecan Simion.
Totodată, șapte generali din
Armată au trecut în rezervă.
Aceștia sunt: general-maior
– cu două stele Tărpescu Ovidiu-Ionel, general-maior – cu
două stele Harabagiu Marius,
general de brigadă – cu o stea
Badea Gheorghe, general de
brigadă – cu o stea Mîndrescu
Mircea, general de brigadă
– cu o stea Vişan Gheorghe,

general de brigadă – cu o stea
Lăpădat Dan-Angelo, general
de brigadă – cu o stea Zanﬁr
Constantin.
Pe lista decretelor de trecere în rezervă se numără și
contraamiralul Dumistrăcel
Cătălin-Silviu, contraamiralul de ﬂotilă Frăţilă Tiberiu,
contraamiralul de ﬂotilă Uce
Gigi-Cristinel, contraamiralul
de ﬂotilă Hăulică Dan, contraamiralul de ﬂotilă Stănciulescu Ioan, chestorul de poliție
Scripniciuc Ioan și generalul
de brigadă – cu o stea Oltean
Dorin.
Toate aceste decrete au fost
semnate la doar o zi după ce
alți 10 generali SRI au fost trecuți luni în rezervă.
Cele mai multe au loc la cerere, în contextul în care Guvernul vrea să modiﬁce legea
privind pensiile speciale de
care beneﬁciază și militarii. 

Şapte ani
de închisoare

Decizia a fost luată de judecătorii instanței
supreme. Prin condamnarea aplicată, magistrații au redus pedeapsa primită de omul de
afaceri, în primă instanță, la Curtea de Apel
București, când a primit nouă ani de închisoare.
În același dosar a fost condamnat și fostul
rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară Bucureşti, Ioan Niculae
Alecu primind șase ani de închisoare pentru
abuz în serviciu. Ştefan Diaconescu, secretar
ştiinţiﬁc şi rector în cadrul USAMV Bucureşti
la data comiterii faptelor, a fost condamnat de
instanța supremă, în același caz, la cinci ani de
închisoare cu executare. Magistrații au dispus
și condamnare lui Ilie Cornel Şerban, fost
director al Direcţiei Generale de Informaţii şi
Protecţie Internă din MAI, la doi ani și șase
luni de închisoare, dar și a lui Petru Daniel
Pitcovici, fost şef al Diviziei Operaţiuni din
cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, acesta
din urmă primind doi ani de închisoare cu suspendare. Andrei Mihai Bejenaru, administrator
al uneia dintre ﬁrmele lui Popoviciu, a primit o
pedeapsă de șase ani de închisoare.
Procurorii arată în rechizitoriul trimis
instanţei că, în perioada 2000 - 2004, Ioan
Niculae Alecu, beneﬁciind de sprijinul interesat al lui Gabriel Aurel Popoviciu, „în baza
unui contract încheiat cu încălcarea prevederilor legale”, a făcut posibilă aducerea unui
teren de 224 hectare, aparţinând domeniului
public al statului, ca aport în natură la capitalul
social al SC Băneasa Investments SA, societate
controlată de Popoviciu. Anchetatorii au mai
stabilit că Popoviciu, în înţelegere cu rectorul
Ioan Niculae Alecu, ar ﬁ creat posibilitatea
încheierii unui contract de asociere în participaţiune în condiţii nelegale, introducând în
acest mecanism societatea SC Log Trans SA,
devenită ulterior Băneasa Investments SA şi
pe Andrei Mihai Bejenaru, care ar ﬁ acţionat
potrivit indicaţiilor omului de afaceri. Potrivit
contractului, trebuiau dezvoltate activităţi de
pomicultură, viticultură, creşterea animalelor
pe terenurile fermei Băneasa. 

Măsură pentru reducerea supraaglomerării din închisori

Ungaria

Una dintre măsurile legislative luate în calcul de
Ministrul Justiției pentru
reducerea supraaglomerării
din penitenciare, în contextul hotărârii CEDO privind
condițiile din închisori, este
supravegherea electronică,
potrivit ministrului Justiției
Tudorel Toader.

Ministerul Afacerilor Externe informează
cetăţenii români care se aﬂă, tranzitează
sau călătoresc în Ungaria că Inspectoratul
de Meteorologie local a emis ieri dimineaţă
o atenţionare de cod roșu de temperaturi
extreme pentru judeţele Bács-Kiskun,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok și Békés.
Pentru celelalte județe, mai puțin Nógrád și
Borsod-Abaúj-Zemplén, este în vigoare un
cod portocaliu.

Introduc brățara electronică

„Am vorbit cu Ministerul
Executării Pedepselor din
Georgia. Dânșii au avut o
problemă de sistem în 2012,
am văzut care e pachetul de
măsuri luate și care a rezolvat
în mare problema. Avem în
vedere să preluăm o parte din
măsurile dânșilor. În alte state
există măsura supravegherii
electronice și avem în vedere
alte măsuri la nivel normativ”,
a declarat ministrul Justiției.
Întrebat de costurile acestui sistem, Tudorel Toader a
răspuns: „Orice act normativ,

orice lege adoptată trebui să
răspundă mai multor cerințe
iar cel care adoptă actul trebuie să asigure sursa de ﬁnanțare.
În condițiile în care legiuitorul
adoptă legea privind supravegherea electronică, concomitent, automat, asigură și
resursele ﬁnanciare necesare.
Altcumva, ar adopta o lege neconstituțională. Brățara nu se
întreține, ci sistemul de supraveghere. Prețurile se schimbă
de la un an la altul, condițiile
de achiziție pot ﬁ diferite. Prețul concret va ﬁ stabilit de comisiile de achiziție.”
Ministrul Justiției a anunțat,
miercuri, că va avea discuții cu
liderii sindicatelor din penitenciare pe 8 august, la ora 10.00.
„Avem în vedere următoarele: stadiul construcției a două
noi penitenciare; modernizarea / extinderea penitenciarelor existente; posibilitatea
transformării unor foste uni-

tăți militare, în unități penitenciare. Pe plan legislativ, avem
în vedere următoarele: ﬁnalizarea și adoptarea Statutului
funcționarilor din penitenciare; punerea în aplicare a Legii
referitoare la recursul compensatoriu; posibile modiﬁcări ale
proiectului de lege referitor la
grațierea unor pedepse; posibilitatea consacrării legislative a măsurii supravegherii
electronice”, a explicat Tudorel

Cod roșu de caniculă

Toader, miercuri dimineața, pe
pagina sa de Facebook.
În aprilie, CEDO a constatat
că situația din închisorile din
România contravine Convenției Europene pentru Drepturile
Omului și a cerut statului român ca în termen de șase luni
să prezinte un calendar precis
pentru punerea în aplicare a
măsurilor adecvate pentru rezolvarea problemelor semnalate. 

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite
expunerea directă la soare, în special la orele
amiezii, şi să aibă la dispoziție suﬁciente
rezerve de lichide pentru o hidratare corespunzătoare. Este de așteptat ca situația să se
permanentizeze pentru prima decadă a lunii
august 2017, potrivit prognozei meteo emisă de
autoritățile ungare. Cetățenii români afectaţi
pot solicita asistenţă consulară la numărul de
telefon al Ambasadei României la Budapesta
+3613847689, apelurile ﬁind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor
Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate
de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care
se confruntă cu o situaţie diﬁcilă, specială, cu
caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul
de urgență al misiunii diplomatice a României
la Budapesta: +36305356912. 

