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Kovesi îl reclamă pe Tăriceanu la CSM:

Gravitatea atacurilor sporește
Procurorul șef al DNA l-a
reclamat pe președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, la CSM, după de
acesta a declarat că Direcția
a devenit „un jalnic instrument politic”. Şefa DNA
susține că gravitatea atacurilor lui Tăriceanu „sporește
de la o zi la alta”.

„Deși Consiliul Superior al
Magistraturii, așa cum rezultă din comunicatul de presă
din 7 februarie 2017, a invitat reprezentanții autorităților
statului, instituțiile de presă
și societatea civilă, la o abordare echilibrată și rezonabilă a dezbaterii publice, ca
semn de asumare a poziției
democratice și a echilibrului
între puteri, în concordanță
cu principiile separării puterilor în stat, al cooperării ferme și loiale între instituții, al
independenței justiției și cu
efectiva respectare a limitelor
dreptului la liberă exprimare,
președintele Senatului continuă același tip de mesaj public
și face aﬁrmații de o gravitate extremă la adresa Direcției
Naționale Anticorupție, parte
a sistemului judiciar din România”, transmite DNA întrun comunicat de presă.
Laura Codruța Kovesi a sesizat Consiliul după ce Călin
Popescu Tăriceanu a spus,
miercuri, că DNA a devenit
„un jalnic instrument politic”.
„Tot ce face DNA în ultima
perioadă este limpede ca lumina zilei că face justiție selectivă. DNA a devenit un jalnic
instrument politic. Din ce în ce

Mai mulți bani
pentru primării

Laura Codruța Kovesi şi Călin Popescu Tăriceanu în conﬂict deschis
mai mulți români văd asta, este
grav pentru că duce la lapsa
încrederii într-o instituție fundamentală- justiția. Face mult
rău și asupra imaginii pe care
o proiectăm în străinătate”, a
declarat Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului,
răspunzând la o întrebare legată de reacția pe care a avut-o
după ce Liviu Dragnea a mers
pentru a doua oară la DNA, în
dosarul Tel Drum.
„Gravitatea atacurilor domnului Călin Popescu Tăriceanu
sporește zi de zi și, în ciuda
faptului că, prin hotărâri ale
Consiliului Superior al Magistraturii, s-a statuat cu privire la
alte aﬁrmații grave făcute de
președintele Senatului, aceste
atacuri în mass media conti-

nuă. Aﬁrmațiile menționate
mai sus sunt de o gravitate
extremă de natură să reprezinte un potențial serios de prejudiciu adus unei instituții cu
statut constituțional, ale cărei
atribuții sunt de investigare a
faptelor de corupție de la nivel
înalt, ﬁind singura autoritate
învestită prin lege să cerceteze fapte de corupție comise,
între alții, de către senatori,
deputați, membri din România
ai Parlamentului European,
membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de
stat și asimilații acestora, consilieri ai miniștrilor”, explică
DNA.
În sesizare, DNA susține că
„aﬁrmațiile calomnioase și denigratoare sunt făcute de o per-

soană care ocupă o înaltă demnitate publică în Statul Român
și reprezintă judecăți de valoare cu potențial de a submina
autoritatea judecătorească și de
a pune în discuție deontologia
profesională a magistraților,
aﬁrmațiile urmăresc decredibilizarea Direcției Naționale
Anticorupție și a activității
procurorilor anticorupție, precum și a sistemului judiciar
în general, prin inducerea în
opinia publică a ideii că activitatea procurorilor nu se
desfășoară în limitele cadrului
legal, aﬁrmațiile au un impact
major asupra opiniei publice,
ﬁind de natură să aducă atingere independenței sistemului
judiciar”. 

Identitate lingvistică a etnicilor români din Ucraina

pentru elevi şi profesori
Pentru protecția Burse
O serie de măsuri de sprijinire directă a etnicilor rocopilului
mâni înscriși în sistemul de
Aproximativ 240 de milioane de lei vor ﬁ alocate
suplimentar bugetelor locale din 36 de județe în vederea susținerii sistemului
de protecție a copilului, a
centrelor pentru persoane
cu handicap grav și pentru
plata asistenților maternali, potrivit unei hotărâri
adoptate ieri de Guvern.
Suma de 239,88 milioane lei provine din Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2017”, se arată
într-un comunicat al Executivului.
Potrivit sursei citate, din
suma totală, 137,49 milioane lei au fost alocate pentru susținerea sistemului
de protecție a copilului, iar
102,39 milioane lei pentru
susținerea centrelor publice
pentru persoane cu handicap
grav.
„Sumele reprezintă asigurarea cheltuielilor de
funcționare pentru unitățile
de asistență socială și au fost
alocate ca răspuns la solicitările venite din partea primăriilor”, se mai arată în comunicat. 

învățământ ucrainean cu
predare în limba română au
fost stabilite, miercuri, de
Guvern, la propunerea Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni.

Executivul a modiﬁcat prin
Ordonanță de Urgență Legea
299/2007 privind sprijinul
acordat românilor de pretutindeni. Noile reglementări
consolidează cadrul legal prin
care etnicii români din Ucraina să beneﬁcieze de sprijin
educațional din partea României.
Măsurile propuse de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acționează pe două
dimensiuni: sprijinirea elevilor
care învață în limba română în
Ucraina și susținerea profesorilor care predau discipline
de studiu în limba română”,
se arată într-un comunicat de
presă.
Pachetul
de
măsuri
educaționale cuprinde: alocarea de burse pentru etnicii români care studiază în sistemul
de învățământ de limba română din Ucraina, suplimentarea
burselor alocate etnicilor ro-

mâni din Ucraina în sistemul
de învățământ românesc și organizarea, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, de
stagii de perfecționare pentru
profesorii din școlile de limba
română din Ucraina. Numărul beneﬁciarilor, cuantumul
burselor de studiu și mecanismele de selecție vor ﬁ stabilite
ulterior prin consultări între
reprezentanții
Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni cu asociațiile românilor
din Ucraina și aprobate prin
Hotărâre de Guvern.
„În scopul promovării și
protejării dreptului de a studia
în limba maternă, Ministerul
pentru Relația cu Românii
de pretutindeni va continua
dialogul bilateral cu partea
ucraineană și cu etnicii români
din Ucraina, inclusiv prin in-

termediul unui mecanism de
consultare din care vor face
parte autoritățile centrale, locale, asociațiile românești din
Ucraina, elevi eminenți, profesori etc. Totodată, dialogul
bilateral cu partea ucraineană
continuă, în speranța că prin
dialog și eforturi coroborate,
cele două state vor reuși să
găsească soluții pentru respectarea drepturilor la identitate
lingvistică a etnicilor români
din acest stat”, se mai arată în
comunicatul Executivului.
Rada Supremă a Ucrainei a
adoptat, în septembrie, o nouă
versiune a legii în privinţa
educaţiei, potrivit căreia vor ﬁ
interzise şcolile ruse, ungare şi
române. Minorităţile naţionale
vor avea dreptul să studieze la
şcoală doar o serie de materii
în limbile native. 

Pentru familii afectate

Ajutoare
de urgență

Guvernul va acorda ajutoare de urgență
în sumă totală de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii şi persoane singure
afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de
sănătate ce pot conduce la riscul de excluziune socială.
Hotărârea aprobată în ședința de miercuri
prevede că ajutoarele de urgență vor ﬁ acordate
astfel: 87.300 de lei pentru un număr de 18
familii aﬂate în situații de necesitate cauzate de incendii, din judeţele: Botoșani, Olt,
Suceava, Teleorman, Tulcea și Vrancea; 3.500
de lei unei familii din județul Neamț, aﬂată
în situație de necesitate cauzată de fenomene
hidrometeorologice periculoase (precipitații
abundente, furtună), care au distrus în totalitate acoperișul locuinței, iar precipitațiile
abundente s-au inﬁltrat în locuință; 160.000
de lei unui număr de 51 familii şi persoane
singure care se confruntă cu situații deosebite
cauzate de probleme grave de sănătate ori alte
cauze care pot conduce la riscul de excluziune
socială, din județele: Arad, Bacău, BistrițaNăsăud, Brașov, Constanța, Gorj, Iași, Neamț,
Olt, Suceava, Teleorman și Vrancea.
Sumele acordate individual ca ajutoare sunt
cuprinse între 800 de lei și 6.000 de lei.
Beneﬁciarii acestor ajutoare au fost
identiﬁcați în urma anchetelor sociale realizate de către agențiile județene pentru plăți și
inspecție socială. Aceste ajutoare de urgență
se plătesc din fondurile prevăzute cu această
destinație în bugetul Ministerului Muncii și
Justiţiei Sociale. 

Pentru programul național
de tuberculoză

Buget dublat

Ministerul Sănătății a anunțat că, în anul
2018, va dubla fondurile pentru Programului Național de Prevenire, Supraveghere și
Control al Tuberculozei, alocând peste 41
de milioane de lei, inclusiv pentru pacienții
afectați de tuberculoză multidrog rezistentă
(MDR/XDR).
„În prezent, sunt disponibile, în lista de
medicamente compensate 100% care se acordă
bolnavilor incluși în Programul național de
tratament al bolnavilor cu tuberculoză, un
număr de 21 denumiri comune internaționale
(DCI), utilizate în tratamentul bolnavilor cu
TB BK sensibilă sau multidrog – rezistentă.
Până la ﬁnalul acestui an, Ministerul Sănătății
va elabora o Hotărâre de Guvern, prin care
un număr de 9 DCI-uri necesare în tratamentul tuberculozei, asigurate până acum prin
ﬁnanțare externă, vor ﬁ introduse în lista de
medicamente compensate și gratuite. Pentru
aceste medicamente, la cererea Ministerului
Sănătății, Agenția Națională de Medicamente
și Dispozitive Medicale a parcurs procedura
de evaluare a tehnologiilor medicale”, reiese
dintr-un comunicat de presă.
Porivit sursei citate, va ﬁ acoperit integral
tratamentul necesar pacienților cu afecțiuni
TB, inclusiv tuberculoză multidrog rezistentă,
conform ghidului național elaborat pe baza
recomandărilor OMS.
De asemenea, Ministerul Sănătății a ﬁnalizat
procedura de achiziție publică centralizată
pentru furnizarea mediilor de cultură necesare
diagnosticului TB în mediul lichid, inclusiv a
unor teste genetice, iar până la sfârșitul anului
va iniția procedura de achiziție publică pentru
medicamentele antituberculoase ale căror
acorduri-cadru expiră în luna septembrie 2018,
precum și a medicamentelor care vor ﬁ incluse
în lista de medicamente compensate și gratuite
prin HG. 

