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Presa internaţională, despre protestele din România

Palatul Cotroceni

Demonstraţiile de masă din
România au continuat să ﬁe în
atenţia presei internaţionale,
care a relatat pe larg despre
cea de-a șasea zi consecutivă
de proteste față de ordonanța
de urgență și Guvernul Grindeanu.

Aproximativ 900 de persoane erau în
jurul orei 18.000 în faţa Palatului Cotroceni, unde au organizat un protest,
pentru a doua zi consecutiv, pentru susţinerea Guvernului Grindeanu, circulaţia în zonă ﬁind blocată parţial.

Ecouri în toată lumea
Postul britanic BBC scrie că
manifestanții români nu dau
înapoi după abrogarea ordonanţei, iar cei aproximativ 600.000
de oameni care au protestat și
duminică în România și-au exprimat temerile în legătură cu
planurile Guvernului de a trimite proiectul de lege pentru a
ﬁ discutat în Parlament, unde
există posibilitatea ca proiectul
de lege să ﬁe trecut cu forța.
Reporterul BBC Nick Thorpe
a transmis de la București că
multe persoane din mulțime nu
au încredere că Guvernul își va
respecta cuvântul și se tem că
noua legislație ar putea conține
unele din elementele prezente în
ordonanța abrogată însă prezentate într-o formă diferită.

Agenția de știri Dpa a relatat
că premierul Sorin Grindeanu
și-a declarat intenția de a rămâne în continuare în fruntea
Guvernului, în poﬁda numărului record de persoane care
s-au strâns la manifestațiile de
duminică. Agenția a subliniat faptul că duminică au avut
loc cele mai mari proteste de
la Revoluția din 1989. Dpa a
menționat și protestul care a
avut loc în fața Palatului Cotroceni, unde peste 1.000 de persoane au manifestat împotriva
președintelui Klaus Iohannis,
pe care l-au acuzat că ar ﬁ divizat țara. Și postul de televziune France 24 a relatat despre
cea de-a șasea noapte de proteste din România, precizând
că manifestațiile de duminică
au fost cele mai ample astfel de
acțiuni de la căderea comunismului. Abrogarea ordonanței de
urgență nu a domolit protestatarii, iar mulți dintre aceștia au
cerut demisia Guvernului. Cotidianul britanic The Guardian
scrie că demonstranţii au conti-

nuat să protesteze, promițând să
rămână vigilenți în urma tentativei Guvernului de a decriminaliza unele fapte de corupție.
Oaamenii s-au strâns și duminică pentru a semnala opoziția
lor față de ordonanță și pentru a
transmite un mesaj clar Guvernului Grindeanu cu privire la

Ministerul Justiţiei

Modiﬁcarea codurilor,
amânată

S

A doua zi
de proteste

necesitatea eradicării corupției.
Postul de televiziune CNN
a vorbit despre „manifestațiile
masive care au avut loc duminică în toată țara”, menţionând intonarea imnului național de către protestatari, dar și cele cinci
minute de reculegere în cinstea
eroilor Revoluției de la 1989.

decese



Cu aceeaşi nestinsă durere, ne
gândim la tine, scumpul nostru ﬁu şi tată,
ing. MARIUS CHIŞ.
Am învăţat că oamenii la care ţii cel
mai mult, îţi sunt luaţi prea repede. Am
învăţat foarte greu că poţi continua mult
timp, după ce ai spus că nu mai poţi.
Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumina cea fără de sfârşit să-ţi strălucească. Te vom iubi mereu. Mama şi ﬁul tău
iubit Bogdan. (1022)
Ministerul Justiţiei transmite, printrun comunicat de presă, că instituţia nu
este preocupată să elaboreze un proiect
de lege privind modiﬁcarea și completarea codurilor penale. Anunţul, după
ce un proiect de lege a fost trimis către
CSM.
„Ministerul Justiției nu este preocupat să elaboreze un proiect de lege privind modiﬁcarea și completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală. În prezent, Ministerul Justiției centralizează deciziile pronunțate de Curtea
Constituțională cu privire la actele normative menționate, urmând ca acestea să ﬁe
analizate în perioada următoare”, transmite Ministerul Justiţiei. „Ministerul renunţă
la proiect întrucât doreşte elaborarea unuia
mai complex”, a declarat pentru Mediafax
purtătorul de cuvânt al instituţiei, Cristina Liţă. Decizia vine după ce instituţia a
transmit către CSM un proiect de lege de
modiﬁcare a codurilor care prevedea excluderea pragului de 200.000 de lei de la
care se putea investiga infracţiunea de
abuz în serviciu, potrivit OUG 13, restul

prevederilor din ordonanţa de urgenţă abrogată ﬁind menţinute. „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act
prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de
urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte
un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de
urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare gravă, certă
şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane ﬁzice sau juridice,
astfel cum sunt prevăzute şi garantate de
legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoarea de la trei ani sau cu amendă”, potrivit propunerii care a ajuns la CSM şi la
parchete. În proiect erau menţinute menţiunile care prevedeau ca dispoziţiile să nu
se aplice în cazul emiterii, abrogării sau
adoptării actelor normative. Ministrul Justiţiei anunţa dimineaţa că luni va face public proiectul de lege. „Prioritatea pentru
ziua de azi e pregătirea şi susţinerea bugetului în Parlament, cât şi faptul că dorim să
prezentăm în dezbatere publică o lege, aşa
cum am anunţat ieri în şedinţa de guvern”,
spunea Florin Iordache.

 Cu suﬂetele îndurerate, cu dor

nestins, cu multe amintiri, cu păreri de
rău, timpul a cernut fără milă şapte ani
de când dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic iubit
prof. VICTOR VAŞADI
a plecat spre veşnicie. Dumnezeu să-l
ierte şi să-i dăruiască zile luminate de-a
dreapta Sa. Mulţumiri şi recunoştinţă celor care-i vor păstra o clipă de aducere
aminte. Familia, care nu te va uita niciodată. (1069)



S-au scurs 18 ani de când draga
noastră mamă şi bunică
IULIŢA PUGNA
a plecat dintre noi. Pentru bunătatea şi
dragostea cu care ne-a înconjurat îi datorăm neuitarea şi-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia
îndurerată. (1041)

Oamenii cer totodată şi demisia preşedintelui Klaus Iohannis.
„Datorită atitudinii preşedintelui nostru
de ţară că, în calitatea pe care o are faţă
de poporul ăsta, ar ﬁ trebuit ca să cheme
ambele tabere, adică şi Puterea şi Opoziţia, să spună «Ce vreţi? Hai să ne apucăm
de treabă! Voi nu faceţi aşa, voi nu faceţi
aşa! Aţi scos tineretul împotriva oamenilor mai în vârstă şi invers ». Nu face decât
să dezbine. Noi, ca oameni în vârstă îl chemăm ca să cheme cât mai repede şi Opoziţia şi Puterea la negocieri, să stea de vorbă,
să spună ce vor”, a declarat, pentru Mediafax, un protestatar. Protestatarii scandează „Vrem guvernare, nu instigare”, „Fără
cucuvea la DNA”, „Nu vă ﬁe frică, Guvernul se ridică”. Unul dintre manifestanţi a
venit la protest cu un pui de cucuvea. La
manifestaţie participă, la ora transmiterii
ştirii, câteva sute de oameni. Bulevardele
Eroii Sanitari şi Gheorghe Marinescu sunt
blocate de către manifestanţi. Şi duminică
seară, peste 1.000 de persoane au manifestat în faţa Palatului Cotroceni. 



Cu aceeaşi durere în suﬂete amintim că se împlinesc 11 ani de când scumpa noastră soţie, mamă, soacră şi bunică
MARIA IGNA
a trecut la cele veşnice la doar 59 ani.
Bunătatea, generozitatea şi iubirea cu
care ne-a înconjurat vor rămâne veşnic în inimile noastre. Păstrăm duioase
amintiri şi dor nestins în suﬂetele şi în
gândurile noastre. Bunul Dumnezeu s-o
ierte şi să o odihnească în Împărăţia Sa.
Familia îndurerată: soţul Ioan, ﬁul Radu,
nora Corina, nepotul Raul, ﬁica Mariana, ginerele Mircea. (1043)



Gânduri de recunoştinţă şi neuitare, pentru părinţii mei
IULIA NISTORESCU
şi
MARIN NISTORESCU.
Lacrimile mele bătrâne nu mai ajung
la ochii obosiţi ele se adună în inimă şi
de acolo murmură încet, dar sigur:
„O, mamă, dulce mamă,
din negura de vremi
Pe freamătul de
frunze, la tine tu mă chemi...”
Veşnică pomenire! Rodica. (1047)



Se împlinesc doi ani de durere, lacrimi şi dor de când ne-a părăsit dragul
nostru soţ, tată, socru şi bunic
NICOLAE BLĂGEA.
„Trece timpul şi aleargă
Vrea durerea să mi-o şteargă,
Dar oricât ar încerca,
NICU,
nu te pot uita”.
Bunul Dumnezeu să te odihnească în
pace. Nu te vor uita niciodată, soţia Florica, ﬁul Nicolin cu familia şi ﬁul Florin
cu familia, din Oradea. (1048)

