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CCR critică adoptarea pensiilor speciale pentru aleșii locali

Parlamentul a încălcat
statul de drept
Curtea Constituțională explică în motivarea deciziei
de respingere a doua oară a
pensiilor speciale ale aleșilor
locali că Parlamentul nu a
respectat o decizie similară
a Curții, ceea ce echivalează cu încălcarea statului de
drept, și, de asemenea, că actul normativ încalcă egalitatea în drepturi.

Prima critică adusă de judecătorii constituționali Parlamentului vizează încălcarea de
către senatori și deputați a legii
fundamentale prin faptul că
au ignorat decizia anterioară
a Curții prin care pensiile speciale ale aleșilor locali au fost
declarate neconstituționale.
„Adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor
hotărâte într-o decizie a Curţii Constituţionale, prin care
se tinde la păstrarea soluţiilor
legislative afectate de vicii de
neconstituţionalitate, încalcă
Legea fundamentală. Or, într-un stat de drept, astfel cum
este proclamată România în
art.1 alin.(3) din Constituţie,
autorităţile publice nu se bucură de nicio autonomie în raport
cu dreptul, Constituţia stabilind în art.16 alin.(2) că nimeni
nu este mai presus de lege, iar
în art.1 alin.(5) că respectarea
Constituţiei, a supremaţiei sale
şi a legilor este obligatorie”,
se arată în decizia CCR. O a
doua critică adusă de judecăto-

Udrea, master
în Consiliere

Vrea Institutul
Fericirii

Elena Udrea a declarat
miercuri că s-a înscris la un
master de Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială, la
Universitatea Babes Bolyai,
aﬁrmând că vrea să înﬁinţeze un Institut al Fericirii,
unde să ajute în mod gratuit
oamenii să îşi rezolve problemele cu ajutorul religiei.
„M-am înscris la un master
la Facultatea de Teologie,
specializarea Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială, la Universitatea Babes
Bolyai”, a precizat Udrea.
Ea a aﬁrmat că a ales această
specializare pentru că vrea să
aprofundeze cunoştinţele de
religie şi psihologie necesare
pentru a-i ajuta pe oameni.
„(M-a motivat-n.r.) dorinţa de a aprofunda cunoştinţele de religie şi psihologie
necesare pentru a-i ajuta pe
oamenii care au probleme
în (demersul-n.r.) de a şi le
rezolva cu sprijinul religiei
şi al psihologiei, dar în primul rând cu sprijinul religiei”, a răspuns Elena Udrea,
întrebată ce a determinat-o
să aleagă acest program de
masterat. Udrea a arătat că
vrea să profeseze în domeniu
şi să înﬁinţeze un Institut al
Fericirii. 

Nu vor să priceapă...
rii constituționali legii privind
pensiile speciale ale aleșilor
locali este că actul normativ
introduce „o pensie de serviciu deghizată”, explicând în
continuare de ce aleșii locali
nu au dreptul la pensie de serviciu. „Pensiile de serviciu se
acordă (…) persoanelor care
în virtutea profesiei, meseriei,
ocupaţiei sau caliﬁcării îşi formează o carieră profesională
în acel domeniu de activitate şi
sunt nevoite să se supună unor
exigenţe inerente carierei profesionale asumate atât pe plan
profesional, cât şi personal”,

arată judecătorii CCR. „Aleşii
locali nu reprezintă o categorie socioprofesională care să
urmărească dezvoltarea unei
cariere ca ales local (…) Alegerea este o opţiune a electoratului, şi nu a persoanei care
candidează (…) Or, o carieră
profesională se formează şi se
dezvoltă distinct de alegerile
pe care le face corpul electoral
de la un moment dat”, explică
CCR motivul pentru care aleșii locali nu au dreptul la pensii de serviciu. De asemenea,
Curtea Constituțională constată că Parlamentul a introdus o

discriminare prin intenția de
acordare a pensiilor speciale
doar primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de Consilii Județene și
nu tuturor aleșilor locali.
Un alt argument adus de
CCR în favoarea neconstituționalității legii este acela că
sursa de ﬁnanțare a pensiilor
speciale ale aleșilor locali este
incertă, „neﬁind una reală, din
moment ce sistemul de venituri la bugetul local nu este
apt să susţină plata din aceste
bugete a indemnizației pentru
limită de vârstă”. 

Dosarele Revoluţiei şi Mineriadelor trebuie soluţionate rapid!

Restanţe ale Justiţiei

a cauzelor privind Revoluția
din 1989 și Mineriada, întrucât o democraţie veritabilă
este așezată doar pe bazele
solide ale adevărului și dreptății. Preşedintele României a
evidenţiat că Justiţiei îi revine
responsabilitatea de a stabili
adevărul, arătându-şi în același timp convingerea că Ministerul Public va întreprinde
toate demersurile în vederea
soluționării acestor cauze”, se
arată în comunicatul citat.
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat, miercuri, că până spre
sfârșitul anului, cel puțin unul
dintre dosarele Mineriadei și
Revoluției va ajunge la ﬁnalizare. Lazăr a aﬁrmat că dosarul
Mineriadei este în curs și e mai
avansat, în vreme ce în dosarul
Revoluției s-a reluat ancheta.
„Cu prioritate, se desfășoară
activitățile în cadrul dosarului
Mineriadei și în continuare s-a
efectuat, de asemenea, o echipă investigativă care se ocupă

Trei copii au murit

Ministerul Sănătății anunță că în România au fost înregistrate 675 de cazuri de
rujeolă în decursul a opt luni, ﬁind înregistrate trei decese, anul trecut ﬁind înregistrate doar șapte cazuri de îmbolnăvire.
Ministerul Sănătăţii anunţă că, în primele
opt luni ale acestui an, România a înregistrat
675 de cazuri conﬁrmate de rujeolă în 23 de
județe. Doi copii au murit, iar un al treilea
deces suspect de rujeolă a fost înregistrat zilele
trecute, dar se așteaptă conﬁrmarea ﬁnală.
„Comparativ cu anul 2015, creșterea este mai
mult decât alarmantă. În tot anul trecut au existat doar şapte cazuri conﬁrmate de rujeolă și
niciun deces. Ministerul Sănătății condamnă în
cei mai duri termeni campaniile iresponsabile
împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de zeci de ori într-un singur
an”, transmite ministerul printr-un comunicat
de presă. În România, în ultimii doi ani, nu au
existat probleme majore la aprovizionarea cu
vaccinul ROR, susține instituția.
„Cele trei cazuri de deces au survenit la copii
sub vârsta de 1 an, adică sub vârsta la care se
efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR). Acești copii au murit inutil și fără
sens. Într-o comunitate cu acoperire optimă
a vaccinării, toți copiii sub 1 an sunt protejați
de așa numitul efect de protecție de grup. Mai
simplu, cei trei copii decedați ar ﬁ putut ﬁ protejați prin neapariția rujeolei la copiii mai mari,
trecuți de vârsta de vaccinare, dacă aceștia ar
ﬁ fost vaccinați”, mai precizează Ministerul
Sănătății. Ministerul Sănătății face apel către
părinți să respecte calendarul de vaccinare
ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică
recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de 7
luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală
de 1 an. 

Din 1990 şi până în prezent

Populația s-a
redus cu 13%

Scăderea populației României are la bază
migrația internațională, planning-ul familial și mortalitatea ridicată, astfel că, din 1992
și până în prezent, numărul românilor a
scăzut cu peste 13%, se arată într-un pliant
statistic al Institutului Național de Statistică
(INS).

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că
îşi va folosi toate atribuţiile
constituţionale pentru soluţionarea dosarelor Revoluţiei
şi Mineriadelor, considerând
că reprezintă o restanţă majoră a justiţiei.
„Președintele Klaus Iohannis a arătat că cele două cauze
reprezintă o restanţă majoră
a Justiţiei şi a accentuat necesitatea unei decizii clare şi
rapide, stabilirea adevărului
cu privire la evenimentele din
decembrie 1989 şi din timpul Mineriadei”, potrivit unui
comunicat de presă emis de
Administraţia Prezidenţială,
după o întâlnirea șefului statului la Palatul Cotroceni cu
reprezentanţi ai Asociaţiei 21
Decembrie 1989. De asemenea, preşedintele a anunţat că
îşi va exercita toate atribuţiile
constituţionale astfel încât să
existe o soluţionare temeinică
şi legală a acestor cauze, dar
şi-a exprimat încrederea că
procurorul general va urma
întocmai programul la care s-a
angajat la începutul mandatului în fruntea Ministerului
Public: realizarea unor anchete
efective în Dosarele Revoluţiei
şi Mineriadei şi ﬁnalizarea investigaţiilor în sensul identiﬁcării persoanelor responsabile,
inclusiv a decidenților politici.
„Președintele Klaus Iohannis a
subliniat importanța deosebită

Epidemie de rujeolă
în România

de dosarul Revoluției pentru ca
și el să ﬁe clariﬁcat într-un termen rezonabil. Va să zică, așa
cum am scris în proiectul managerial, vor ﬁ anchete efective și nu există niciun motiv
ca aceste dosare să nu ﬁe soluționate într-un termen rezonabil, de acum înainte, și este
clar că sunt întârziate. Pentru
acest motiv noi am primit și
condamnări la CEDO. România a fost condamnată pentru
acest fapt, însă așa cum se prezintă în acest moment situația
eu sunt optimist că, până spre
sfârșitul anului, cel puțin unul
dintre dosare va ajunge în stadiul spre ﬁnalizare și, în prima
jumătate a anului următor, și
un al doilea dosar mare dintre
cele care sunt avute în vedere”,
a spus Augustin Lazăr, la Alba
Iulia, în cadrul unei conferințe
de presă. Procurorul general al
României a adăugat că poporul
așteaptă de câțiva ani ca aceste
dosare istorice să ﬁe soluționate. 

„În ultimele decenii, România s-a confruntat
cu o intensiﬁcare fără precedent a fenomenului
migrației internaționale, care a condus la o
diminuare semniﬁcativă a populației. Populația
rezidentă a țării la 1 ianuarie 2016 (date provizorii) s-a situat în jurul valorii de 19,76 milioane locuitori. De la recensământul populației
din 1992 și până în prezent, populația rezidentă
a României s-a redus cu peste 13%. O treime
din scăderea populației rezidente din această
perioadă a fost determinată de sporul natural,
restul de două treimi ﬁind imputabil soldului
negativ al migrației internaționale”, se arată în
document. Potrivit acestuia, la 1 ianuarie 2016,
numărul femeilor îl depășește pe total pe cel
al bărbaților, proporția ﬁind de 51% femei și
49% bărbați. Scăderea populației României din
perioada 1992 — 2016 are la bază trei cauze
importante și anume: migrația internațională,
care a condus la o scădere constantă a populației României (a avut un vârf al emigrației în
anul 2007, anul aderării la Uniunea Europeană,
de 544.000 persoane), planning-ul familial,
prin diversele lui forme, a determinat reducerea constantă a numărului anual de nașteri pe
parcursul perioadei de tranziție (numărul de
nașteri din anul 2015 a fost cu 28% mai mic
decât cel din anul 1992) și mortalitatea ridicată
în întreaga perioadă de după 1992 (cu procentaje cuprinse între 11,4% în anul 1992 și 11,7%
în anul 2015). 

