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Furtuna de ]tiri

Constantin Rotaru, pre]edinte
partidului Partidul Alian\ei Socialiste:

Declara\ia zilei

Ninsorile abundente, viscolul ]i
temperaturile foarte sc`zute n-au o-
colit nici jude\ul Vâlcea. Aceste feno-
mene naturale au prins nepreg`tite
multe persoane din rândul celor f`r`
ad`post ori f`r` combustibili pentru
înc`lzirea locuin\elor.

Pentru a asigura condi\ii mini-
male de traversare a acestei perioade
critice ]i pentru a preveni pierderea
de vie\i omene]ti, pre]edintele Consi-
liului Jude\ean, dr.ing. ION CÎLEA, a
luat leg`tura cu directorii tuturor
unit`\ilor spitalice]ti, ai centrelor de
asisten\` medico-social` ]i c`minelor
de b`trâni din jude\, solicitându-le
sprijinul în ceea ce prive]te g`zduirea
]i acordarea de hran` cald` tuturor

celor afla\i în dificultate.
În\elegând situa\ia deosebit` din

aceast` perioad`, conducerea Centru-
lui de Asisten\` pentru Persoane
Vârstnice Bistri\a a r`spuns deja ru-
g`min\ii pre]edintelui Ion Cîlea, prin
asigurarea de ad`post ]i alimenta\ie
mai multor persoane din comuna
Coste]ti.

Cu aceea]i solicitudine vor r`s-
punde ]i celelalte unit`\i la orice apel
umanitar din partea autorit`\ilor lo-
cale ]i, direct, din partea celor care au
nevoie de protec\ie în aceste zile
deosebite.

Compartimentul 
de rela\ii cu mass media

Ad`post ]i hran` 
pentru persoanele 

în dificultate

Era de a]teptat aceast` demisie a
Guvernului condus de Emil Boc,
pentru c` r`m@nerea [n func\ie a

acestuia [nsemna de fapt ie]irea din
Parlament a PDL-ului. Cred c` mi]-
carea politic` f`cut` [ncearc` de fapt
s` salveze scorul pe care [l [nregis-
treaz` acest partid politic. 

De asemenea, cred c` exist` [n
interiorul PDL-ului un conflict [ntre
pre]edintele Traian B`sescu pe de o
parte ]i unii lideri marcan\i ai
partidului referitoare la strategia care
trebuie urmat` [n continuare, pentru c`
cei din urm` ar vrea ca Vasile Blaga s`
fei primul ministru al Rom@niei, lucru
pe care pre]edintele Rom@niei nu [l
dore]te, pentru c` nu vrea s` cedeze
puterea unui posibil adversar al s`u. 

R`m@ne de v`zut ce va fi [n
continuare.

Pre]edinte PNL V@lcea Cristian
Buican, despre demisia 

lui Emil Boc Drumurile na\ionale din 12 jude\e
ar putea fi închise în perioada imediat
urm`toare, dup` ce a fost deja aplicat`
aceast` m`sur` în ]apte jude\e, au a-
nun\at luni, reprezentan\ii Minis-
terului Transporturilor ]i Infrastruc-
turii, la finalul ]edin\ei Comandamen-
tului de iarn`.

‘Un num`r de 46 de drumuri na-
\ionale sunt închise. La ora actual`
traficul este oprit pe ]apte drumuri
na\ional dar este posibil s` lu`m
aceea]i decizie ]i în cazul altor 12
jude\e în func\ie de evolu\ia vremii’, a
declarata Mircea Epure, director ge-
neral adjunct în Compania Na\ional`
de Autostr`zi ]i Drumuri Na\ionale
din România /CNADNR/.

Astfel, urmeaz` s` fie întrerupt tra-
ficul pe drumurile na\ionale din 12 ju-
de\e: Mehedin\i, Olt, Dolj, Teleorman,
Giurgiu, Constan\a, Arge], Dâmbo-

vi\a, Ilfov, Prahova, Gorj ]i Vâlcea.
Potrivit Companiei, m`sura vine

ca urmare a inform`rii Administra\iei
Na\ionale de Meteorologie care a
ar`tat, în avertizarea meteorologic`
Cod portocaliu din 5 februarie, c`
viscolul se va extinde spre Dobrogea,
Muntenia ]i Oltenia, atingând intensi-
tatea maxim` în perioada 6 februarie
ora 14.00 - 7 februarie ora 18.00. 

‘Închiderea acestor drumuri are
drept scop asigurarea siguran\ei oame-
nilor. Astfel, utilajele de desz`pezire
vor putea interveni pentru redeschi-
derea drumurilor de îndat` ce con-
di\iile meteorologice o vor permite.
CNADNR, împreun` cu patronatele,
va asigura rutele prioritare ale flu-
xurilor de m`rfuri astfel încât a-
provizionarea s` nu fie întrerupt` în
niciunul dintre jude\ele afectate’, se
men\ioneaz` în comunicatul citat.

Traficul ar putea fi oprit în alte
12 jude\e, printre care ]i V@lcea

Guvernul a aprobat, luni, aloca-
rea sumei de 500.000 de lei din Fon-
dul de rezerv` pentru furnizarea de
energie termic` pentru localitatea
Horezu, din jude\ul Vâlcea.

Astfel, Executivul a aprobat un

proiect de hot`râre privind alocarea
sumei de 500.000 de lei din Fondul
de rezerv` bugetar` aflat la dispozi\ia
Guvernului pentru ora]ul Horezu din
jude\ul Vâlcea în vederea sus\inerii
sistemului de furnizare a energiei
termice pentru popula\ie.

Guvernul aloc` ora]ului
Horezu 500.000 de lei 

pentru energie termic`
Pre]edintele Traian B`sescu a

semnat, luni, decretul de numire a
ministrului Justi\iei, C`t`lin Predoiu,
ca prim-ministru interimar al Guver-
nului României, pentru a îndeplini
atribu\iile primului-ministru, pân` la
formarea noului Guvern, informeaz`
Administra\ia Preziden\ial`.

“Pre]edintele României, Traian
B`sescu, a luat act de demisia premi-
erului Emil Boc ]i, în temeiul arti-
colelor 94 lit. (c), 100 alin. (1), 106 ]i
107 alin (3) din Constitu\ia României
republicat`, precum ]i al articolelor 5
]i 9 alin (1) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea ]i func\ionarea
Guvernului României ]i a ministe-
relor, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, a semnat Decretul de nu-
mire a domnului C`t`lin Marian Pre-
doiu ca prim-ministru interimar al
Guvernului României, pentru a înde-
plini atribu\iile primului-ministru,
pân` la formarea noului Guvern”, se
arat` în comunicatul citat. 

Emil Boc a anun\at luni c` a luat
decizia de a depune mandatul guver-
nului. ‘’Am depus mandatul guver-
nului pentru c` nu m` ag`\ de putere.
Pentru \ar` este extrem de important
s` avem stabilitate economic` ]i s`
putem câ]tiga împreun` cu românii.

(...) Am luat decizii extrem de grele.
Acele m`suri au fost luate cu gândul
la viitorul României, nu pentru c` am
dorit, ci pentru c` a trebuit’’, a
subliniat Emil Boc. 

Acesta a f`cut un apel la clasa
politic` s` treac` ‘’rapid’’ prin Parla-
ment un nou guvern. Dup` ]edin\a de
Guvern de luni, premierul demisio-
nar a fost la Palatul Cotroceni, în ju-
rul orei 11,30, pentru o scurt` între-
vedere cu pre]edintele Traian B`-
sescu.

‘Doresc s` informez opinia pu-
blic` despre faptul c` luni, 6 februa-
rie 2012, am acceptat propunerea
Pre]edintelui României de a-mi asu-
ma func\ia de Prim-ministru interi-
mar. 

De îndat` ce Decretul Preziden-
\ial de numire în func\ie va fi publi-
cat în Monitorul Oficial, voi exercita
atribu\iile constitu\ionale, în special
cele prev`zute de art. 107 alin. (3) ]i
(4) ]i art. 110 alin. (2) - (4) din Cons-
titu\ie. Doresc s` asigur cet`\enii c`
institu\iile statului î]i vor continua în
mod normal activitatea, potrivit Cons-
titu\iei ]i legilor în vigoare’, afirm`
C`t`lin Predoiu.

Guvernul Boc a c`zut! 
• C`t`lin Predoiu este prim-ministru interimar

„Realit`\ile economice, politice
]i sociale din Rom@nia impuneau
premierului Emil Boc s` demisio-

neze. Din nefericire aceast` demisie
nu rezolv` problemele foarte grave
cu care se confrunt` Rom@nia. Este
clar faptul c` guvernarea Boc a
fost dezastroas`, dar, pe fond,
Rom@nia, azi, are nevoie mai mult ca
oric@nd de un alt sistem politic dec@t
de un alt guvern. Schimbarea unui
guvern cu altul care []i propune s`
fac` aceea]i politic`, duce la pier-
dere de timp ]i la ad@ncirea Ro-
m@niei [ntr-o criz` profund`.

Din p`cate, USL, care []i pro-
pune ]i are toate ]ansele s` vin` la
putere [n locul guvernului Boc, ]i-a
luat angajamente ferme [n fa\a FMI,
UE, ]i Banca Mondial` c` va resp-
ecta toate acordurile ]i tratatele
[ncheiate cu acestea, ceea ce [nseam-
n` c` ei nu vor face altceva dec@t s`
accepte titlul de „gropari ai Ro-
m@niei” [n locul PD-L –ului.”

Caricatura Zilei
de Mihai MATEI


