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Tudose își nuanțează declarația privind arborarea steagului secuiesc

„Mă refeream la
mandatele autorităților”
Premierul Mihai Tudose a declarat ieri, înainte de
ședința CEx a PSD unde se
decidea soarta Cabinetului
său, că prima din mandat a
fost prima din ultimele, fără
a face alte mențiuni. A făcut
însă referire la declarația
privind steagul secuiesc, spunând că a fost greșit înțeles.

„Prima zi de la Victoria e
prima din ultimele, am tot spus
asta”, a declarat Mihai Tudose,
înainte de ședința CEx. La șase
zile de la declarația privind
steagul secuiesc și cine va ﬂutura lângă el, Tudose a spus că
a fost greșit înțeles.
„Să nuanțez o declarație
greșit înțeleasă. Îmi mențin
poziția că nu e negociabilă
integritatea României, nu se
poate vorbi de o bucată din
România, când m-am referit la
ﬂuturatul pe steag. M-am referit la autoritățile statului care
trebuie să aplice legea, la mandatul lor, nu să ﬂutur pe nu știu
cine”, a spus Mihai Tudose.
Premierul Mihai Tudose a
declarat, săptămâna trecută,
referitor la declaraţia comună
privind autonomia regională
sau teritorială, autonomia locală şi cea culturală, semnată
de liderii UDMR, PPMT ȘI

Mii de cereri
lansate simultan

Portalul
Justiţiei, blocat

Portalul instanţelor de
judecată din România,
portal.just.ro, a fost blocat,
luni, ca urmare a lansării
de mii de cereri simultan
cu ajutorul unor aplicaţii,
potrivit unui anunţ postat
de administratori.
„Portalul prezintă probleme de funcţionalitate şi
performanţă cu caracter ﬂuctuant. Cauzele acestora sunt
în curs de investigare; până
la acest moment, am identiﬁcat atât un comportament
nejudicios din partea unor
utilizatori (de ex. lansarea de
către un utilizator a sute/mii
de cereri simultan, cu ajutorul unor aplicaţii construite
în acest scop), cât şi anumite
defecte tehnice”, se arată în
mesajul Direcţiei tehnologia
informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. Administratorii portalului au declarat, ieri, că se lucrează pentru
remedierea situaţiei. 

Premierul a fost nevoit să revină asupra unei declaraţii controversate
PCM, că nu se pune problema
Nici nu poate ﬁ vorba de o ședință specială în care vor ﬁ
unei astfel de autonomii.
astfel de autonomie pentru se- discutate remarcile premieru„Fără a minimaliza sau cui. Cât timp cântă ei acolo, la lui român Mihai Tudose priignora subiectul, părerea mea ei în curte, e una, dar din punct vind eforturile de autonomie, a
este că anul acesta va ﬁ unul de vedere legal lucrurile sunt anunțat luni grupul parlamenal încercărilor de a băga bățul foarte clare”, a declarat Mihai tar al partidului de guvernăprin gard, noi să sărim la ei, Tudose, într-o intervenție telemânt, Fidesz, relatează agenția
ei la noi, și anul ăsta să devi- fonică la un post tv.
MTI.
nă unul al certurilor, în loc să
Ulterior, reacții negative
Opoziția, în frunte cu Partiﬁe al unirii. Nu sunt trei mari exagerate au venit atât din pardul
Socialist, a fost de acord cu
partide, e drept că nu trebuie tea liderilor partidelor etniei
organizarea
unei ședințe penignorați, dar eu vă spun foarte maghiare, cât și a unor polititru a discuta această situație.
simplu: am transmis că dacă cieni de la Budapesta.
steagul secuiesc va ﬂutura pe
Comisia pentru politică ex- Fidesz a transmis că remarcile
instituțiile de acolo, toți vor ternă a Parlamentului Ungari- lui Mihai Tudose sunt „inacﬂutura lângă steag.
ei se va întruni, azi, pentru o ceptabile și de neiertat”. 

An bogat pentru preşedintele Klaus Iohannis

Cadouri de aproape 3.000 de euro
Președintele Klaus Iohannis a primit, în 2017, 41
de obiecte cu prilejul unor
acțiuni de protocol, printre
care un tablou realizat de
Givi Kolelishvili, un decantor din sticlă transparentă
marca Tiﬀany&Co și o baionetă personalizată din partea Forţelor Speciale.

Valoarea totală a bunurilor
primite de şeful statului în
2017, cu titlu gratuit, este de
2.752 de euro (12.934,40 de
lei). Cel mai scump cadou primit de preşedintele Iohannis,
anul trecut, este un tablou reprezentând un peisaj de iarnă
realizat de Givi Kolelishvili,
estimat la 500 de euro. Obiectele primite de șeful statului
cu prilejul unor acţiuni de protocol au rămas în patrimoniul
Administraţiei
Prezidenţiale. Potrivit listei publicate de
Administrația Prezidențială,
printre cadourile primite de
Iohannis în 2017 se numără și
un decantor din sticlă transparentă, marca Tiﬀany&Co (250
de euro), o baionetă personalizată - Forţele pentru Operaţii
Speciale din Armata Română,
în casetă de prezentare, estimate la 200 de euro, o cască de
protecţie personalizată, pentru

activităţi de pompieri şi servicii de intervenţie în situaţii de
urgenţă (150 de euro), butoni
pentru cămaşă din aur de 14
K, lucraţi manual, din colecţia
„Gold Jewellery of the Island
of Pag” (150 de euro), o urnă
din argint, în casetă de prezentare din pluş roşu (100 de
euro), un tablou reprezentând
doi elefanţi (100 de euro), un
platou din inox personalizat
cu Departamentul de Stat al
Statelor Unite ale Americii, în
casetă de prezentare, estimat
la 30 de euro, un set format
din stilou, călimară și tampon
sugativă (100 de euro), „Biblia
lui Luther-1534” – 2 volume
(50 euro), sabie decorative,

în casetă – 80 de euro și Stilou Poenari lucrat manual,
din compozit complex, placat
cu aur, model Baron Business (80 de euro). De asemenea,
pe lista bunurilor se aﬂă şi un
telefon Huawei P10 Lite, în valoare de 180 de euro, primit de
consilierul prezidenţial Bogdan Aurescu. Bunul a rămas
în patrimoniul Administraţiei
Prezidenţiale.
Valoarea totală a bunurilor
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol
şi depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale în anul 2017 este
2.932 de euro (13.780,40 de
lei). 

Până miercuri seara

Ninsori, lapoviţă
şi ploi

Meteorologii avertizează că, de luni seara
până miercuri seara, în ţară vor ﬁ ninsori,
lapoviţă şi ploi, iar în unele zone se va forma
polei. În noaptea de luni spre marți vremea
se va menține geroasă în nordul, nord-estul
și centrul țării.
Potrivit informării transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în noaptea
de luni spre marți și în primele ore ale zilei
de marți, pe arii relativ extinse în sudul și
sud-estul teritoriului va ninge în general slab
cantitativ. Pe litoral vor ﬁ posibile și precipitații
mixte și polei.
Din după-amiaza zilei de marți, precipitațiile
vor ﬁ în extindere treptată, începând cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte
a țării. La început vor ﬁ mai ales ninsori, ce se
vor transforma treptat și în lapoviță și ploaie,
iar cantitățile de apă vor depăși 15 - 20 l/mp și
izolat 30 l/mp, cu precădere în zonele de munte
și în sud-vest.
Local se va semnala polei în Banat, Crișana,
Oltenia, Transilvania, apoi și în Muntenia,
Moldova și posibil în Dobrogea.
În zonele de munte temporar vor predomina
ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, local consistent, în noaptea de marți spre
miercuri îndeosebi în Carpații Occidentali și
în nordul Carpaților Orientali, iar miercuri mai
ales în zona Carpaților Meridionali.
Vântul se va intensiﬁca în regiunile vestice, unde temporar va atinge viteze de 50 - 55
km/h, iar la munte, cu precădere în zona înaltă,
rafalele vor depăși 70 - 80 km/h, viscolind
ninsoarea și spulberând zăpada.
În noaptea de luni spre marți, vremea se
va menține geroasă în nordul, nord-estul și
centrul țării. 

Consumul de energie electrică

Răcirea vremii
creşte factura

Consumul de energie electrică, supravegheat de Transelectrica, a crescut luni la
peste 9.000 MWh, după ce în zilele anterioare fusese mai mic de 8.500 MWh. Sursele
cărbune și hidro reprezintă peste jumătate
din producție, importurile reprezintă mai
puțin de 6%.
Creșterea consumului de energie vine pe
fondul răcirii bruște a vremii, cu temperaturi
negative pe aproape întreg cuprinsul țării. În
ianuarie anul trecut, consumul ajunsese la un
maxim istoric de aproape 11.000 MWh, dar
după ce gerul durase mai mult de cinci zile.
Luni, la orele dimineții, consumul a început
să crească vertiginos, în trepte, ajungând în
jurul orei 9.00 la peste 9.000 MWh, valoare
care nu a mai fost atinsă în această iarnă. Ieri,
în jurul orei 15.00, consumul oscilează în jurul
valorii de 9.000 MWh, cu o ușoară tendință de
scădere, arată graﬁcele în timp real publicate
de Transelectrica.
Potrivit datelor, cărbunele reprezintă 30,2%
din producția actuală de energie electrică,
Hidroelectrica livrează 26,1%, centralele pe
hidrocarburi (păcură) livrează 23,8%, iar
sectorul nuclear – 15,8%, restul provenind
din surse „verzi” (eloian, biomasă, fotovoltaic). Importurile, însumând aproximativ 500
MWh, reprezintă 5,5% din energia consumată.
Referitor la prețuri, pe platforma spot a bursei
OPCOM cu livrare luni, 15 ianuarie 2018,
cotațiile se situează la niveluri normale pentru
această perioadă, un maxim al zilei ﬁind 274
lei/MWh, faţă de recordurile de preţ de peste
600 de lei/MWh, care se înregistrau anul trecut în aceeaşi perioadă. 

