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Noul director al SIE
a depus jurământul
la Cotroceni
Andreea Andrei

La scurta ceremonie de
depunere a jurământului
nu au fost prezenţi Liviu
Dragnea sau Călin Popescu
Tăriceanu. A fost însă la
eveniment Claudiu Manda,
şeful Comisiei de Control
SRI, potrivit Mediafax.
„În cadrul audierilor
a fost o discuţie foarte
bună vizavi de ceea ce se
întâmplă efectiv în domeniul siguranţei naţionale,
în primul rând specific
pentru Serviciu, atât cât
mai ştiu şi eu în perioada
în care eram preşedinte la
comisie, au trecut ceva ani
de atunci, şi eventuale perspective pe care putem să
le facem pentru a eficientiza activitatea Serviciului,
împreună bineînţeles cu
comisia şi cu Parlamentul.
Vom avea, după instalare, probabil, foarte multe
discuţii aplicate vizavi de
situaţiile care sunt sau pot
apărea şi care pot fi îmbunătăţite. Nu
pot să spun că 2 >>
am obiective
majore în sensul că, eu
ştiu, trebuie făcute schimbări radicale începând
de a doua zi. Sunt situaţii
care trenează de ceva ani
în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei, pentru
că legislaţia este destul de
veche şi noi suntem la 20
de ani de la apariţia Legii
1. Între timp, România a
devenit membru NATO
cu responsabilităţi şi în
spaţiul european şi în spaţiul nord-atlantic, deci în
primul rând chestiunea
cu armonizarea legislaţiei”, declara Gabriel Vlase,
după audierea sa în Comisia comună parlamentară
pentru controlul activităţii
SIE, citat de Agerpres.

Agenţia Naţională de Transplant
are un nou director executiv
Ministrul Sănătăţii, Sorina
Pintea, a semnat Ordinul de numire a dr. Alexandra Anca Mureşan
în funcţia de director executiv al
Agenţiei Naţionale de Transplant.
“Se impune restructurarea
Agenţiei Naţionale de Transplant, pentru buna funcţionare
şi transparentizare a activităţii
de transplant în România. Numirea de astăzi este un prim pas în
acest sens. Am încredere că noul
director executiv va reuşi să organizeze un sistem care să func-

ţioneze în condiţii optime, în beneficiul pacienţilor a căror viaţă
depinde de efectuarea unui transplant. Mai mult, sperăm că noua
lege a transplantului va putea fi
gata în cel mai scurt
timp pentru consul- 2 >>
tare. Mi-am propus
să continuu să fac tot ce-mi stă
în putinţă pentru ca drama tânărului care a pierdut ieri lupta
cu viaţa să nu se mai repete”, a
declarat Sorina Pintea, ministrul
Sănătăţii.
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Deputatul PSD Gabriel Vlase a depus ieri, la
Palatul Cotroceni, jurământul în funcția de
director al Serviciului de Informații Externe.
Acesta a fost validat miercuri, de plenul reunit
al celor două Camere ale Parlamentului, cu 341
de voturi „pentru” şi 31 „împotrivă”. Votul a fost
secret, cu buletine.

