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1.700 de animale sălbatice, incluse dubios pe lista uciderii

Ministerul a suspendat
ordinul
Ministrul Mediului, Cristiana Paşca-Palmer, a anunţat ieri că a fost suspendată
procedura emiterii ordinului
de ministru care ar fi permis
împuşcarea a 1.691 de animale sălbatice.
„Trebuie să știți că, în momentul de față, am suspendat
procedura de emitere a Ordinului de Ministru, pentru că
încă ne lipsesc câteva elemente
esențiale. În primul rând, avem
nevoie de avizul Academiei
Române, forul ştiinţific suprem al țării care, conform legii, are ultimul cuvânt de spus
pe studiul ce stă la baza fundamentării proiectului de Ordin
de Ministru, studiu elaborat
de Universitatea Transilvania,
împreună cu ICAS și Fundația
Carpați. Toată documentația a
fost trimisă la Academia Română încă din 21 septembrie,
inclusiv punctul de vedere al
experților din grupul de lucru
pe care Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor - România
l-a constituit special pe acest
subiect, de asemenea în premieră”, a scris ministrul Mediului, Cristina Paşca-Palmer, pe
pagina sa de Facebook.
Palmer a mai precizat că fără
punctul de vedere al Academiei nu are de gând să înainteze
cu această procedură.
„Am programat, în perioada
următoare, o serie de discuții

Uciderea animalelor rare, o afacere profitabilă pentru „vânătorii” din România
aplicate cu toți specialiștii
implicați. La fel ca mulți dintre dumneavoastră, și eu am o
serie de nelămuriri legate de
oportunitatea,
recomandată
prin studiu, privind includerea
unor specii în acest Ordin, sau
a dimensiunii numărului de
intervenții propuse. Decizia finală va lua în calcul toate aceste elemente”, a mai transmis
ministrul Mediului.
ONG-ul de mediu WWF a
transmis, când încă proiectul

se afla în dezbatere publică,
că iniţiativa permite împuşcarea a aproape 1.700 de animale
sălbatice. „Ordinul ministerial
propune împușcarea a 552 de
urși, 657 de lupi și 482 de pisici
sălbatice. Cotele sunt propuse
în condițiile în care ministerul
acceptă parțial argumentarea
celor care au făcut studiul - un
colectiv al facultății Transilvania din Brașov, adică doar pentru urși, lupi și pisici sălbatice.
Același studiu nu mai este con-

siderat valabil când vine vorba
de stabilirea cotelor pentru râs,
deși nu se oferă vreo explicație
în acest sens.
Mai mult, deși 6 din 9
experți din grupul consultativ
pe carnivore mari au contestat studiul pe care se bazează
hotărârea și au cerut refacerea
lui, opiniile lor au fost ignorate”, se arată într-un comunicat
de presă publicat de instituţie
pe site-ul propriu, la data de 28
septembrie. n

Mircea Dumitru: Vom
evalua școlile doctorale

Prima, Universitatea
București
Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a
declarat că Ministerul Educației Naționale
va demara un proces de evaluare a școlilor
doctorale care va demara cu evaluarea
Universității București.

„Vom finaliza această metodologie, pe care
o vom pune în dezbatere publică, pe baza
căreia să facem evaluarea școlilor doctorale.
Vom cere să fie evaluate în primul rând acele
universități ale căror școli doctorale știm că
au avut chestiuni legate de integritate și teze
de doctorat care au fost plagiate. În plus, unele
dintre acestea nici nu au clarificat până la
capăt”, a spus ministrul Educației în Senat. El a
precizat că Universitatea București va fi prima
evaluată.
„Cel mai probabil cred că în noiembrie vom
avea o primă fază a evaluării școlilor doctorale.
Ea nu se va încheia în totalitate - sunt multe
școli doctorale în Români, deci nu putem vor
despre filanizare, ci despre etapizare și vrem
să începem cu câteva universități”, a precizat
ministrul Educației Naționale. El a fost întrebat
și care este stadiul verificărilor lucrării de doctorat a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.
„În momentul de față nu pot să spun în ce
stadiu se află verificările. Tot ce pot să spun
este că primisem o sesizare care încă nu era
finalizată, pentru că în acea sesizare urmau
să fie anexate niște documente care să fie o
parte probatorie pentru sesizare, linkurile către
acele documente nu erau active ieri. Așteptăm
să se finalizeze, dacă se va finaliza, iar atunci
CNATDCU va intra în acțiune potrivit regulamentului”, a precizat ministrul. El a amintit că
Universitatea de Vest din Timișoara a anunțat
luni că face o verificare în acest sens. De asemenea, Mircea Dumitru a spus că procurorii
nu au cerut documente ministerului. n

Legea insolvenței persoanelor fizice

Intră în vigoare mai repede
Deputații au adoptat, cu 198
de voturi pentru și niciunul
împotrivă, devansarea termenului de intrare în vigoare a
legii privind insolvența persoanelor fizice pentru 31 octombrie 2016, respingând astfel ordonanța de urgență care
prevedea intrarea în vigoare
a legii la 31 decembrie 2016.

Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor
fizice a fost adoptată pe 20 mai
2015, dar Guvernul a amânat,
prin ordonanță de urgență, intrarea acesteia în vigoare până
la finalul acestui an.
Parlamentarii nu au fost însă
de acord cu această amânare și au respins ordonanța de

urgență, prevăzând printe-un
amendament intrarea în vigoare a legii la data de 31 octombrie 2016.
Niciun deputat prezent marți
la ședința de vot final nu a votat
împotriva devansării intrării în
vigoare a actului normativ.
Guvernul a decis, în decembrie 2015, amânarea cu un an,

până pe 31 decembrie 2016, a
intrării în vigoare a legii privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice.
Motivul invocat a fost că
până în prezent nu s-a făcut niciunul dintre paşii prevăzuţi de
actul normativ pentru a putea
fi pus în practică. n

Peste 35.000 de semnături strânse

Grevă generală pe 31 octombrie
Federaţia Sanitas a strâns peste
35.000 de semnături la nivel naţional pentru declanşarea grevei
generale pe 31 octombrie, în cazul
în care revendicările sindicaliştilor nu sunt soluţionate, a anunţat,
marţi, prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Marius Sepi.
„Suntem în calendarul de proteste, așa cum am stabilit de la început,
astăzi protestăm în fața Ministerului
Sănătății, sunt aceleași revendicări.
Din păcate Guvernul nu a reușit să
ne dea niciun răspuns pozitiv. În

schimb, am observat o mare dorință
de a protesta în rândul membrilor de
sindicat, la acest moment sunt peste
35.000 de semnături la nivelul țării
pentru declanșarea grevei generale
pe 31 octombrie.
Dacă nu se întâmplă nimic pozitiv
până atunci, rămâne grevă generală, iar pe 12 octombrie va fi grevă
japoneză și pe 19 octombrie, greva de avertisment cu întreruperea
activității pentru 12 ore și dacă nu
vom avea niciun răspuns, pe 31 va
fi grevă generală. Am luat legătura
cu toți parlamentarii din comisiile

de specialitate, am făcut amendamente în așa fel încât să amendeze
OUG 20 și OUG 43 pentru că nu am
cerut nimic în plus decât rezolvarea
cazului colegilor noștri excluși din
aceste OUG care au produs haos în
tot ce înseamnă salarizare”, a declarat, marţi, prim-vicepreşedintele
Federaţiei Sanitas, Marius Sepi.
Membrii Federației Sanitas pichetează marți, între orele 11:00 și
13:00, sediul Ministerului Sănătății,
iar pe 11 octombrie urmează să picheteze Parlamentul României. n

