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Preşedintele Iohannis
către Parlament

Un biciclist rănit în Munții Semenic, salvat de un „maidanez”

Inimă de câine

Revizuiţi legile justiţiei!
Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi,
că cere „în mod expres” Parlamentului ca
atunci când va ﬁ reluată sesiunea de toamnă
să revizuiască toate cele trei legi ale justiției,
astfel încât să ﬁe redus la minim impactul
asupra sistemului judiciar.

Un bărbat de 40 de ani, din
județul Caraș- Severin, care
a fost rănit și a intrat în hipotermie după ce a căzut cu bicicleta pe Muntele Semeninc,
a fost ajutat de un câine să
supraviețuiască, patrupedul
încălzindu-l pe rănit cu trupul său.

Biciclistul în vârstă de 40 de
ani, din Reșița, județul CarașSeverin, a căzut de pe bicicletă
luni seara, în timp ce cobora de
pe Muntele Semenic, moment
în care un câine, aﬂat în apropiere, i-a venit în ajutor.
„La fața locului s-au prezentat jandarmii, din cadrul
Postului de Jandarmi Montan
Văliug, pentru a acorda primul ajutor. La sosirea noastră, ciclistul acuza dureri în
zona claviculei și se aﬂa întro stare ușoară de hipotermie.
Marea surpriză, momentul
emoționant al acestei întâmplări a fost atunci când ciclistul a căzut și a rămas întins pe
partea carosabilă. A apărut din
pădure un cățel care s-a așezat

Grevă la Tineret

Aproximativ 4.000 de
angajați ai Ministerului Tineretului se aﬂă, joi, în grevă japoneză din cauza salariilor mici și a inechităților
între aceleași categorii de
personal. Angajații mai
spun că, săptămâna viitoare, vor organiza pichetări și
strângeri de semnături pentru grevă generală.
„Personalul din unitățile
subordonate
Ministerului
Tineretului și Sportului,
din toată țară, se va aﬂa în
grevă japoneză în data de
19.07.2018, urmând ca, de
săptămâna viitoare să aibă
loc acțiuni de pichetări și
strângerea de semnături
pentru greva generală. În
repetate rânduri, Sindicatul
Național Sport și Tineret a
adus la cunoștință conducerii
ministerului că problemele
de natură salarială sunt grave
și că trebuie găsite soluții în
vederea înlăturării discriminărilor, nemaiﬁind acceptate
amânări și tergiversări”, au
precizat, printr-un comunicat
de presă, reprezentanții Sindicatului Național Sport și
Tineret. 

lângă victimă, ca și cum l-ar ﬁ
încălzit cu corpul său. La sosirea noastră, câinele era așezat
lângă ciclist și nu a plecat de
lângă acesta nici în prezența
noastră și nici când echipajul
de la Ambulanță a sosit”, a
declarat Marius Săndulescu,
purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Caraș-Severin.
Animalul nu a plecat de lângă biciclist nici după ce acesta
a fost urcat în ambulanță și a

alergat după salvare atât cât a
putut.
„După îngrijirile medicale
de la fața locului, persoana a
fost urcată în salvare, moment
în care câinele a sărit și el în
salvare. A fost dat cu greu jos
din aceasta. La plecare, câinele a început să alerge după
ambulanță până când i-a pierdut urma. Era un câine fără
stăpân, cu ajutorul nostru și al
unei asociații din municipiul

Reșița am identiﬁcat câinele și
la solicitarea vicepreședintelui
Consiliului Județean, Ionuț
Popovici, care și-a exprimat
dorința de a-l adopta, i-am găsit și stăpân. Era un câine cunoscut de toată lumea în zona
aceea”, a mai declarat Marius
Săndulescu.
Victima a fost transportată la un spital din Timișoara,
bărbatul ﬁind internat la Secția
Ortopedie. 

Actul de înﬁinţare a Fondului Suveran de Investiții

Legea este neconstituțională

Curtea Constituțională a
admis toate sesizările formulate de Opoziție și președintele
Klaus Iohannis cu privire la
Legea de înﬁințare a Fondului Suveran de Dezvoltare de
Investiții, motivând că un astfel de Fond trebuie înﬁințat
prin hotărâre de guvern.

CCR a discutat ieri, pe marginea sesizărilor depuse de
PNL, USR, PMP și de către
președintele Klaus Iohannis la
Legea de înﬁințare a Fondului Suveran de Dezvoltare de
Investiții (FSDI). Argumentul
principal oferit în obiecțiile
de neconstituționalitate a fost
că o astfel de decizie care să
înﬁințeze Fondul Suveran de
Dezvoltare și Investiții (FSDI)
trebuie luată printr-un act al
administraţiei centrale, nu
printr-o lege adoptată de Parlament.
Prin urmare, plenul Curții Constituționale a decis
admiterea obiecției de neconstituționalitate asupra acestei legi, motivând că FSDI poate
ﬁ înﬁințat prin hotărâre de guvern, nu printr-un act normativ
al Legislativului.
Pe 4 iulie, președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR în
legătură cu Legea privind înﬁinţarea Fondului Suveran de
Dezvoltare şi Investiţii – SA,
susţinând că al astfel de decizie trebuie realizată printr-un

act al administraţiei centrale,
nu printr-o lege adoptată de
Legislativ. Sesizarea de neconstituţionalitate formulată de
şeful statului către judecătorii
Curții cu privire la neconstituţionalitate Legii care înﬁinţează FSDI are şapte puncte.
Parlamentul a adoptat, pe 7
iunie, proiectul care înﬁinţează Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), care
va include 33 de companii de
stat. Acţionarul acestuia va ﬁ
statul român, iar capitalul social se va ridica la 9 miliarde
de lei.

Şi totuşi îl vor înﬁinţa

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va ﬁ înﬁinţat
printr-o Hotărâre de Guvern, a
declarat ministrul Finanţelor.
„Este un instrument util
și sunt convins că va ﬁ folosit în economie în ansam-

blu, dar, după decizia Curții
Constituționale, cred că pașii
următori sunt la nivel de Guvern, emiterea unei Ordonanțe
pentru a crea cadrul legal general pe care Curtea l-a invocat ca ﬁind necesar.
Asta se va face pe timpul perioadei vacanței parlamentare,
iar pasul următor este emiterea
unei Hotărâri de Guvern pentru a stabili mecanismul fondului”, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor.
„Deci Ordonanța este pentru
a stabili cadrul general nefăcând trimitere la un fond anume, ci doar creezi cadrul legal,
când se pot înﬁința în România
astfel de instrumente ﬁnanciare și mai departe mai multe
informații. HG-ul în schimb,
efectiv va stabili fondul care a
fost tot prin parlament stabilit
și respins de Curte”, a spus ministrul. 

„În virtutea atribuțiilor fundamentale pe care
mi le conferă Constituția, solicit în mod expres
Parlamentului României ca imediat ce se reia
sesiunea parlamentară, sesiunea de toamnă, să
reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar și să le corecteze, să le corecteze așa cum
solicită cei avizați. Este absolut necesar acest
pas. Este imposibil de evitat. Este imposibil
să se meargă mai departe cu o lege care a fost
contestată în multiple feluri și care a primit
un aviz negativ inclusiv de la Comisia de la
Veneția. Această lege încă ridică multe probleme pe fond și conține dispoziții neclare, lipsite
de coerență, lipsite de previzibilitate. Aceste
deﬁciențe pot afecta exigențele constituționale
și standardele europene și internaționale în
materie de independență și buna funcționare a
sistemului de justiție”, a declarat președintele
Klaus Iohannis, într-o declarație de presă
susținută la Palatul Cotroceni.
Șeful statului a precizat că România este stat
membru al UE cu drepturi depline și că ar ﬁ
inacceptabil ca țara noastră să aibă un sistem
de justiție care să ignore valorile europene.
„România este membru cu drepturi depline
în Uniunea Europeană, dar din acest statut,
evident, derivă și o serie de obligații, inclusiv în ceea ce privește funcționarea justiției,
funcționarea integrată a justiției din România
în spațiul european de justiție. Este imposibil să
construim un sistem de justiție care contravine
normelor europene. Este imposibil să construim un sistem de justiție care ignoră valorile
europene. Ori o nesocotire a concluziilor
Comisiei de la Veneția ar însemna exact acest
lucru. Ar echivala cu o îndepărtare de facto
a României de la valorile de bază europene.
Corelarea prevederilor celor trei legi cu opiniile
Comisiei de la Veneția ne va ajuta, în schimb,
să păstrăm nealterate valorile esențiale ale
democrației - independența justiției, cooperarea
loială între puterile statului și statul de drept”, a
completat Iohannis. 

Lacul Bicaz

Sufocat de gunoaie
Aproape trei tone de lemne și peste 50
de saci de pet-uri au strâns echipele care
participă la ecologizarea Lacului Bicaz, din
județul Neamț, iar în zonă a venit și ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, pentru
a inspecta lucrările.
„Pe Lacul Bicaz, cu preponderență în zona
barajului și în zona viaductului de la Poiana
Largului, din cauza ploile torențiale căzute
din ultima perioadă, s-a acumulat o cantitate
importantă de pet-uri și alte deșeuri plutitoare aduse de râul Bistrița, care reprezintă un
pericol iminent la adresa mediului, dar creează
și un disconfort vizual miilor de persoane care
vizitează această zonă turistică. Până acum am
strâns 2,9 tone de lemne şi 50 de saci cu PETuri“, a declarat Ioan Niţică, şeful ISU Neamţ.
Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș,
și președintele Consiliului Județean, Ionel
Arsene, au ajuns în zona barajului Bicaz, unde
voluntarii adună deșeurile care s-au adunat în
urma ploilor torențiale din ultima perioadă. 

