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„Nu îi reprezentăm nici pe cei care vor cote, nici pe cei care nu vor”

Prima şedinţă prezidată
de România
Ministrul delegat pentru
Afaceri Europene George
Ciamba a declarat, marți
la Bruxelles, că România va avea, în perioada
Președinției Consiliului UE,
o abordare echilibrată în
ceea ce privește migrația,
precizând că „nu îi reprezentăm nici pe cei care vor cote,
nici pe cei care nu vor cote”

Întrebat, într-o conferință de
presă, ieri la Bruxelles, la ﬁnalul reuniunii Consiliului Afacerilor Generale, despre strategia
României asupra pachetului privind migrația, în perioada mandatului Președinției Consiliului
UE, George Ciamba a spus că
țara noastră își propune o abordare echilibrată.
„Putem avea mai multe practici. Migrația este unul dintre
cele mai complicate dosare. Vă
asigur că vom face tot ce putem
pentru a obține rezultate, dar
până la urmă nu va depinde de
noi, ci și de alți actori. Nu îi reprezentăm nici pe cei care vor
cote, nici pe cei care nu vor cote,
ci încercăm să obținem un echilibru. Vom ﬁ un partener corect
și în cadrul colaborării cu PE, și
cred că în acest dosar e cea mai
importantă abordate”, a aﬁrmat
ministrul român delegat pentru
Afaceri Europene.
Chestionat în legătură cu criticile președintelui Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
care a exprimat „dubii” cu privire la capacitatea României
de a deține Președinția Consiliului UE, George Ciamba a
răspuns: „Am luat lucrurile din
mers. Suntem pregătiți pentru
Președinția Consiliului UE. Mă
voi întâlni cu președintele Comisiei Europene în câteva zile.
Și cred că această vizită e răspunsul la întrebare”.
La ﬁnalul anului precedent,
Jean-Claude Juncker a spus
că deşi este „bine-pregătit din

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, anunţă
că fenomenul şpăgii este unul de mare amploare în România, precizând că împreună cu
federaţiile din sănătate va realiza un plan de
măsuri pentru a limita obiceiul de a oferi bani
în plic în unităţile spitaliceşti.

Începând din 15 ianuarie
punct de vedere tehnic”, Guvernul de la Bucureşti nu a înţeles
„deplin” ce presupune acest
mandat la Președinția Consiliului UE.
Președintele CE sugera că România ar trebui să aibă o abordare prudentă care „presupune
şi disponibilitatea de a-i asculta
pe alţii şi o dorinţă puternică
de a pune deoparte unele preocupări”, adăugând că are unele
dubii în această privință.
Jean-Claude Juncker urmează să efectueze o vizită la
București, iar vineri va susține
o conferință de presă comună
cu președintele Klaus Iohannis
și premierul Viorica Dăncilă, în
contextul preluării de la 1 ianuarie a Președinției Consiliului
UE de către România, pentru o
perioadă de șase luni.
La conferința de presă de
marți, la Bruxelles, comisarul
european pentru buget Günther
Oettinger, a fost întrebat ce decizie sau elemente tehnice l-ar
determina să își schimbe perspectiva asupra propunerii legate de Brexit, cum ar ﬁ amânarea
Brexit sau prelungirea negocierilor. Întrebarea a fost pusă de
presă în contextul discuțiilor în
cadrul Consiliului Afacerilor

Generale despre Cadrul Financiar Multianul (CFM). Oﬁcialul
german a răspuns că până la
ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, țara trebuie
să își îndeplinească obligațiile
pe care le are ca stat membru al
UE. „Retragerea Regatului Unit
din UE e relevantă mai întâi în
cadrul bugetului. În cadrul procedurilor bugetare a fost aprobat proiectul de către Consiliu
și prietenii noștri au obligațiile
statutului de membru, trebuie să
plătească bani, dar după ieșire
vedem ce se va întâmpla. Aceste lucruri sunt valabile până la
sfârsitul anului. Acordul negociat de Comisie cu prietenii britanici e relevant, dar trebuie să se
schimbe pentru că bugetul european poate face față doar acelor
cheltuieli care pot ﬁ ﬁnanțate.
Nu putem face datorii europene.
Dorim să prezentăm acest proiect în luna mai. În 2020 e ultimul an în cadrul ﬁnanciar 20142020 și de aceea guvernul May
știe că britanicii trebuie să participe cu toate obligațiunile și
anul viitor. În următoarele săptămâni vom vedea ce modiﬁcări
vor ﬁ necesare în urma deciziei
privind Brexit. La nivel de cifre,
de plăţi, dacă nu-și vor îndeplini

Bărbat condamnat la închisoare

Tribunalul Alba l-a condamnat pe tânăr la 1 an şi 4 luni
de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal

Fenomenul este de
amploare

„Astăzi (marţi-n.r.) la această discuţie pe care
am avut-o cu cele două federaţii am deschis şi
această problemă (şpaga în spitale-n.r.). Concluzia a fost că împreună vom lua nişte decizii,
poate chiar conştientizate într-un plan de măsuri
astfel încât să limităm foarte mult acest fenomen
care din păcate nu este eradicat şi (...) este încă de
mare amploare. În permanenţă, mesajele care îmi
vin scot în evidenţă acest aspect”, a spus, marţi,
ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. De asemena,
Pintea anunţă că a discutat cu reprezentanţii
sindicatelor din sănătate şi au stabilit că va întări
rolul sindicatului pentru ca acesta să poată lua
decizii în rezolvarea unor probleme care ţin de
organizarea muncii salariaţilor din spitale. 

colegii britani obligațiile, atunci
ne vor lipsi niște miliarde, e vorba de o sumă mare care va lipsi
de la buget și trebuie să vedem
cum vor continua discuțiile privind următorul cadru ﬁnanciar
multianual. Vor lipsi până la 40
miliarde de euro, dacă prietenii
noaştri britanici nu își vor achita plățile”, a explicat Günther
Oettinger.
Referitor la Brexit, autorităţile britanice şi cele europene
discută despre posibilitatea extinderii articolului 50 pe fondul
temerilor că acordul de Brexit
nu va ﬁ ﬁnalizat până la data
de 29 martie, relatează The Telegraph, citând mai multe surse.
În schimb, potrivit agenției
Reuters, Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit a
aﬁrmat că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană la data
de 29 martie și nu intenționează
să prelungească perioada Articolului 50.
Trei surse diferite din UE au
conﬁrmat faptul că oﬁcialii britanici au „tras sfori” și au „testat
terenul” pentru o extindere a articolului 50, chiar dacă guvernul
a anunţat că nu intenționează să
solicite prelungirea perioadei de
negociere. 

I-a spart iubitei contul de Facebook și a făcut publice conversațiile
Un bărbat din Alba a fost
condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, ﬁind
acuzat că a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat
în mesaje, i-a copiat discuțiile
private și le-a făcut publice,
pe pagina personală a femeii.
Decizia nu este deﬁnitivă.

Ministrul despre șpaga în spitale

la un sistem informatic, 1 an
de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de alterarea
integrității datelor informatice,
1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transfer neautorizat de date informatice.
„Contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea
de 1 an şi 4 luni închisoare la
care se adaugă un spor de 8
luni închisoare (1/3 din totalul
celorlalte pedepse) urmând ca
în ﬁnal inculpatul să execute

pedeapsa de 2 ani închisoare.
(...) suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata
unui termen de supraveghere de
2 ani”, se arată în decizia Tribunalului Alba. Dosarul va ajunge
în 30 ianuarie la Curtea de Apel
Alba Iulia.
Cazul a fost instrumentat de
DIICOT, iar în rechizitoriu se
arată că inculpatul a accesat
fără drept contul Facebook al
persoanei vătămate, în scopul
obținerii de date informatice.

„S-a mai reținut că (...) la intervale diferite de timp, același
inculpat a modiﬁcat parola de
acces, apoi a restricționat accesul la datele informatice din
conținutul contului Facebook
al persoanei vătămate (...) A
transferat neautorizat date informatice din sistemul informatic al persoanei vătămate
către alte persoane care nu erau
îndreptățite să le primească și
vizualizeze”, se arată în actul
de sesizare a instanței. 

Controale în toate
maternităţile

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a
anunţat, marţi, că a semnat ordinul prin care
se vor declanşa controale privind infecţiile
nosocomiale în toate maternităţile din ţară,
precizând că veriﬁcările vor începe, cel mai
probabil, din 15 ianuarie.
„Am semnat ordinul prin care se declanşează
control la maternităţile din toată ţara. Am semnat
ordinul, vor începe (controalele - n.r.) probabil
din 15 ianuarie”, a declarat ministrul Sănătăţii,
Sorina Pintea, într-o conferinţă de presă.
Decizia vine după ce Ministerul Sănătăţii a
anunţat, în decembrie, că în urma controlului
desfăşurat de Direcția de Sănătate Publică la Maternitatea Giulești s-a constat că 27 de angajaţi ai
unităţii spitaliceşti, din 330 testaţi, sunt purtători
sănătoşi ai staﬁlococului auriu. De asemenea, 45
de bebeluşi născuţi la maternitatea Giuleşti au
fost infectaţi cu bacteria staﬁlococ. 

Ministrul Apărării recunoaște:

„Nu am făcut armata”

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a răspuns
pe Facebook unei întrebări privind calitățile
sale de a ocupa această funcție, precizând că
nu a făcut armata pentru că era student, însă
are abilitățile necesare mânuirii unei arme,
dovadă ﬁind rezultatele obținute la concursurile de tir.

„E adevărat că n-aţi satisfăcut stagiul militar?
Cam ce lucru credeţi că vă îndreptăţeste să ﬁţi
Ministrul Apărării (lăsaţi la o parte bazaconia
cu cursurile alea ale CNA)? Aţi ţinut vreodată
în mână vreo armă?”, este întrebarea pe care un
bărbat a scris-o pe pagina de Facebook a ministrului Apărării.
În replică, Gabriel Leș a răspuns: „Nu am efectuat stagiul militar dintr-un motiv foarte simplu:
eram student. Iar până la terminarea studiilor
România trecuse la armată de profesionisti. Cat
despre abilitățile de a mânui o armă, cred că
rezultatele obținute la concursurile de tir pot sta
mărturie”.
Gabriel Leş, membru PSD, are 41 de ani, la
alegerile din decembrie obţinând primul mandat
în Senatul României. În octombrie 2015 a fost
numit secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN), funcţie pe care a ocupat-o până
în octombrie 2016. Anterior a fost director la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) Satu Mare. 

