12 Diverse

Vineri, 22 iunie 2018

Dosarul angajărilor fictive

Liviu Dragnea, închisoare
cu executare
urmare din pagina
...închisoare, dar cu suspendare.
În aceeaşi cauză, fostul director
executiv adjunct DGASPC Teleorman, Olguţa Şefu, a fost condamnată la trei ani închisoare cu
suspendare, iar Ionel Marineci,
fost şef serviciu în cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Teleorman, a fost condamnat la
trei ani de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de abuz
în serviciu.
Valentina Marica a fost condamnată la 3 ani cu suspendare,
Claudiu Balaban a fost condamnat
tot la 3 ani de închisoare cu ani
suspendare. Nicuşor Gheorghe a
fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.
Adriana Botorogeanu a fost condamnată şi ea la o pedeapsă de doi
ani de închisoare cu suspendare,
în timp ce Anisa Niculina Stoica a
fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare. Deciziile nu
sunt definitive.

Reacţii la cald

Fostul preşedinte, Traian Băsescu a declarat, după ce Liviu
Dragnea a fost condamnat de
instanța supremă la 3 ani şi 6 luni,
că „nu dorește nimănui să fie condamnat”, însă liderul PSD trebuie să demisioneze din funcția de
președinte al Camerei Deputaţilor.
„Acum! Daddy, nu doresc nimănui să fie condamnat, dar tu ai
o condamnare penală definitivă şi
alta în primă instanţă. Pricepi că
nu mai poţi administra discreţionar ţara şi că trebuie să demisionezi din funcţia de Preşedinte al
Camerei Deputaţilor (al treilea om
în stat)? Acum! La PSD n-aveţi decât să faceţi ce vreţi, dar, din a treia funcţie în stat, trebuie să pleci
acum!”, a scris fostul președinte
al României, Traian Băsescu pe
Facebook.
Acesta a susţinut că Dragnea
„ne-a băgat revoluţia fiscală pe
gât”, întrebându-se cum e posibil
ca România să fie condusă de doi
oameni condamnaţi penal, Dragnea şi Vâlcov.
„Revoluţia fiscală, un dezastru!
În 2017 am pledat pentru anularea revoluţiei fiscale, tot timpul
am sperat la luciditate din partea lui Dragnea. Prin voinţa lui,
ne-a băgat „revoluţia fiscală” pe
gât începând cu 1 ianuarie 2018.
Efecte: inflaţie de peste 5 la sută,
creşterea explozivă a dobânzilor
la creditele ipotecare; reducerea

creditării pentru economie; diminuarea masivă a investiţiilor; creşterea dobânzilor la împrumuturile
pe care le face Guvernul; creşterea dificitului bugetului de stat la
peste 3 la sută din PIB; creşterea
dificitului structural mult peste 1
la sută din PIB; creşterea deficitului balanţei de plăţi externe; creşterea deficitului de cont curent;
deprecierea puternică a monedei
naţionale, dezechilibre fiscal – bugetare majore; creşterea accelerată
a datoriei publice; creştere economică nesănătoasă, bazată pe consum din import şi nu pe investiţii
pentru dezvoltare. Cu ce au mai
rămas bugetarii şi pensionarii din
acele creşteri de venit ? Doar cu
iluzii. Altfel spus, un dezastru de
care se pare că acest popor nu are
puterea să se scuture. Oare cum a
fost posibil ca România să ajungă
la discreţia a doi condamnaţi penal, Dragnea şi Vâlcov? „ a precizat Băsescu.
Secretarul general adjunct al
PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat aseară că este șocat de decizia de condamnare a lui Liviu
Dragnea, precizând că s-a pregătit
doar pentru varianta în care liderul social-democraților ar fi fost
achitat.
„Nu am de făcut neapărat o
declarație dintr-un motiv foarte simplu - nu am luat în calcul
această variantă. Eu personal,
probabil și alți colegi, aveam un
răspuns pentru varianta în care
exista achitare în acest dosar. În
condițiile de azi, șocat de decizie,
nu pot să spun decât că trebuie ca
eu și toți colegii mei să avem o
poziție de solidaritate”, a declarat
Codrin Ștefănescu.
Fostul premier, Victor Ponta, a
declarat aseară că liderul PSD ar
trebui să se retragă dacă îi pasă de
soarta partidului.
„Când ai o funcție publică sunt
lucruri mult mai importante decât
carieră personală / eu am demisionat atunci când am fost inculpat
(pe nedrept) că să salvez PSD, Guvernul și regulile de drept în societatea românească / după a doua
condamnare Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soartă PSD, a Guvernului și a
României. P.S.- Exact pe 21 Iunie
(cu un an în urmă ) toți pesedistii
au fost traumatizați și umiliți de
Liviu Dragnea să voteze moțiunea
de cenzură contra Guvernului
PSD Grindeanu/ iată că justiția
le spală azi rușinea de atunci!”, a
scris, joi seară, fostul premier Victor Ponta pe Facebook.n

Anunţurile
de comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între orele 8.00-18.00, vineri, între

orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele
9.00-16.00, duminică, 16.00-18.00.
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Cu aceeaşi durere în

de când a plecat în altă lume,
a veşniciei, prea devreme, cea

nostru drag,
col. rezervă
VASILE CRIŞAN.

gii noastre mame, soţii, soacre

tată, în vecii vecilor. Parasta-

aminte. Dumnezeu să-l odih-

sul de 6 săptămâni va avea loc

nească în pace! Soţia Elisaveta,

sâmbătă, 23 iunie 2018, la Bise-

cumnata Maria din Constanţa,

rica „Sf. Apostol Andrei”, Ora-
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ne-a schimbat vieţile pentru
totdeauna şi ne-a obligat să învăţăm să trăim fără ea. Nici nu
ne-am imaginat cât de greu va
fi! Parastasul de pomenire va
avea loc duminică, 24 iunie, la
Biserica Ortodoxă din Derna.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Soţul Victor, fiicele Amelia şi Luminiţa, ginerii Dan şi
Huba, nepoţii Edi, Iris şi Marco. (3870)

care a fost

de când dragul nostru
FLORIN BONDAR,
a plecat pe drumul eternităţii. Ne vom ruga împreună pen-

aducere aminte. Nu te voi uita
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Buchete de flori, la-

CONSTANTIN

crimi amare, amintiri cu multe

DUMITRESCU,

bucurii de șapte ani de când a

bunul nostru soţ, tată, socru,
bunic şi străbunic, rugându-l pe
Dumnezeu să-l ierte dăruindui odihna veşnică. Parastasul de

plecat în eternitate dragul nostru soț, tată, socru, bunic și
străbunic,

pomenire va avea loc sâmbătă,

înv. EUGEN DIACONU,

23 iunie 2018, ora 10.00, la Bi-

veteran de război, din Salon-

serica „Sf. M. Mucenic Panteli-

ta. Vom înălța o rugăciune la

mon”, lângă Piaţa Nufărul. Fa-

parastasul de pomenire dumi-

milia îndurerată. (3844)

nică, 24 iunie a.c. pentru sufletul său curat. Odihnă veșnică!
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Familia îndurerată.
Au trecut 6 săptămâni

când draga noastră mamă, soaA trecut un an de dor

lor care îi vor acorda o clipă de

Cu durere şi tristeţe în

de durere, lacrimi şi tristeţe de

V

dea, ora 8.30. Mulţumim ce-

niciodată! Mina. (3852)

suflet păstrăm amintirea celui

şi bunici,
ANA FILIP,

de 58 ani. Să-i fie ţărâna

păstra un moment de aducere

cu familia. (3820)

Plecarea spre eternitate a dra-

MIRELA BIHOREANU,
uşoară şi memoria binecuvân-

familia şi nepotul Liviu Opriş

atunci nimic nu mai e la fel.

care a fost

Mulţumim celor ce-i vor

cu familia, cumnatul Mircea cu

Au trecut trei ani şi de

Au trecut 40 de zile

rea a şase luni de la moartea soţului, cumnatului şi unchiului
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V

suflete comemorăm împlini-

cră, bunică şi străbunică
MARIA CHIRILĂ,
din Hotar, s-a înălţat la cer.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Parastasul va avea loc la
Biserica „Acoperământul Mai-

V

A trecut un an de la

moartea surorii mele,
IULIANA CHIŞVASI,
care a plecat într-o lume mai
bună, alături de soţul ei,
IUSTIN.

tru sufletul lui sâmbătă, 23 iu-

cii Domnului”, sâmbătă 23 iu-

nie, ora 14.00, la Mănăstirea

nie 2018, ora 10.00. Nu te vom

„Buna Vestire” din Episcopia

uita niciodată! Fiica Lenuţa, gi-

Bihor. Recunoştinţă celor care-

nerele Vasile, nepotul Sandu cu

Sora Leontina, cumnatul Ghi-

i păstrează vie amintirea! Anca

soţia Adina şi fiul Alexandru.

ţă Pusta, nepoţii Cristi, Ghiţă,

şi Alexandra. (3850)

(3851)

Claudia, cu familiile lor. (3862)

Dumnezeu să vă odihnească
în pace, iar noi să nu vă uităm.

