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OUG pentru protejarea
drepturilor românilor 
din Marea Britanie

Premierul Dăncilă a anunţat că Guvernul
a avut, miercuri, în primă lectură, o ordonanţă
de urgenţă care vizează protejarea drepturilor
românilor care locuiesc în Marea Britanie, în
cazul producerii unui Brexit fără acord.

„Protejarea drepturilor cetăţenilor a
reprezentat o prioritate a Guvernului pe
întreaga durată a procesului Brexit. În
negocierile purtate am dorit să ne asigurăm
că drepturile cetăţenilor români care locuiesc
în Marea Britanie vor fi pe deplin respectate.
Am primit, deja, asigurări în acest sens din
partea Guvernului britanic”, a afirmat Viorica
Dăncilă, la începutul şedinţei de miercuri a
Guvernului.

Premierul a precizat că actul normativ
asigură continuitatea drepturilor românilor şi
ale cetăţenilor britanici. „Vom discuta astăzi
(miercuri - n.r.), în primă lectură, o serie de
măsuri în regim de urgenţă pentru a asigura
continuitatea drepturilor dobândite de către
cetăţenii britanici în calitate de cetăţeni UE,
care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie,
în special dreptul de a locui, de a munci sau
de a studia în România. Sunt măsuri ce
vizează dreptul de şedere, accesul la piaţa
muncii, la educaţie, recunoaşterea calificărilor
profesionale, drepturi de securitate socială,
decontarea serviciilor medicale. Prevederile
acestui proiect se referă strict la scenariul în
care Marea Britanie se retrage din UE fără
acord”, a explicat Dăncilă.

„Aceste drepturi sunt garantate,
respectând principiul reciprocităţii faţă de
tratamentul aplicabil cetăţenilor români de
către Marea Britanie. Guvernul britanic a
început deja procesul de înregistrări, care va
permite cetăţenilor români din Marea Britanie
să continue să beneficieze de drepturile
dobândite, indiferent de deznodământul
procesului Brexit prin obţinerea unui nou
statut. Ordonanța reglementează situaţia
cetăţenilor români care şi-au exercitat dreptul
la liberă circulaţie pe teritoriul Marii Britanii pe
perioada în care aceasta era stat membru
UE”, a completat şeful Executivului.

„În acest fel, actul normativ va asigura
protejarea celor mai vulnerabili dintre cetăţenii
români, persoanele care urmează un
tratament medical la data retragerii. Aceştia
vor beneficia în continuare de acoperirea
asigurării medicale pe o perioadă suficientă
finalizării tratamentului în curs”, a subliniat
Viorica Dăncilă.

Nu în ultimul rând, OUG cuprinde şi
dispoziţii pentru românii care decid să se
întoarcă în România. „Ordonanţa include
dispoziţii speciale privind cetăţenii români
care la data retragerii au beneficiat la un drept
de şedere în Regatul Unit şi care iau decizia
de a se întoarce în România. Astfel este
reglementat accesul acestora la diferite
categorii de prestaţii sociale, precum şi
recunoaşterea, în România, a studiilor,
calificărilor profesionale şi exercitarea
profesiilor reglementate, realizate în Regatul
Unit. Prin aceste măsuri ne respectăm
angajamentele publice şi internaţionale pentru
asigurarea protejării drepturilor cetăţenilor,
atât a celor români din Marea Britanie, cât şi a
celor britanici din România, indiferent de
deznodământul procesului Brexit”, a conchis
premierul.

Brexit Motivare

CCR arată că Iohannis a
încălcat repetat Constituția
Preşedintele României avea

şi are obligaţia
constituţională şi legală să

emită cele două decrete de revocare la
propunerea prim-ministrului,
precizează Curtea Constituţională în
motivarea deciziei prin care a constatat
existenţa unui conflict juridic între
Guvern şi şeful statului.

Pe 18 septembrie, CCR a stabilit
că există conflict juridic de natură
constituţională între Guvern şi
preşedintele Klaus Iohannis pe tema
refuzului şefului statului de revocare
din funcţie a unor miniştri şi de
desemnare a interimarilor.

“În concluzie, referitor la cele două
propuneri de revocare înaintate de
primul-ministru în data de 26 august
2019, Curtea constată că preşedintele
României avea şi are obligaţia
constituţională şi legală să emită cele
două decrete de revocare la
propunerea primului-ministru. În lipsa
unei atare acţiuni până în prezent,
Curtea reţine că a existat şi există, în
continuare, un conflict juridic de natură
constituţională, generat de refuzul
preşedintelui de a emite respectivele
decrete de revocare”, precizează
judecătorii constituţionali în motivare.

De asemenea, Curtea a reţinut în
motivare că revocarea reprezintă un
mijloc legal pus la dispoziţia premierului
pentru vacantarea unei funcţii din
structura Guvernului, o măsură pe care
prim-ministrul o propune preşedintelui

României exclusiv în sensul respectării
formalismului şi principiului simetriei ce
guvernează regimul actelor juridice de
numire în funcţii publice şi faţă de care,
fără a avea un drept propriu de
apreciere, preşedintele trebuie să se
conformeze într-un termen legal de 15
zile de la data propunerii primului-
ministru.

Mai mult, CCR precizează că
preşedintele României nu a emis, nici
până în prezent, decretele de
vacantare a funcţiilor în urma
propunerilor de revocare din funcţie
înaintate de prim-ministru în data de 26
august 2019, deşi termenul legal de 15

zile a expirat.
Raportând cele mai sus arătate la

circumstanţele specifice prezentei
cauze, Curtea constată că preşedintele
României a încălcat dispoziţiile
constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind
respectarea legilor, cu referire la
normele incidente din Codul
administrativ, (...) precum şi ale art. 147
alin. (4) din Constituţie, în considerarea
jurisprudenţei în materie a Curţii
Constituţionale, refuzând să dea curs
propunerii de revocare formulată de
primul-ministru, propunere faţă de care,
(...) preşedintele nu are un drept de
opţiune”, se menţionează în motivare.

PSD atenționează:

O nouă amenințare a Opoziției 
cu tăierea salariilor și a pensiilor

Scurt circ în Parlament

Citirea moţiunii, reprogramată pentru joi. Când se va vota

Partidul Social Democrat atrage
atenţia asupra unei ‘’noi ameninţări
din partea Opoziţiei, aceea că,
odată ajunşi la guvernare, vor tăia
masiv veniturile românilor’’,
reprezentanţii PSD arătând că
acesta este motivul pentru care
partidele din opoziţie nu au vrut să
semneze Pactul pentru bunăstare.
“Sfătuitorul preşedintelui Iohannis şi
partenerul liberalei Hilde Brandl

anunţă că 400.000 de bugetari vor fi
daţi afară dacă PSD pleacă de la
guvernare! Afaceristul Dragoş
Anastasiu (președintele Camerei de
Comerț Româno-Germane - n.r.)
anunţă că plata pensiilor şi salariilor
conform actualei legi nu se va mai
întâmpla, deci oamenii nu îşi vor mai
putea primi banii. Este o nouă
ameninţare din partea Opoziţiei şi a
celor apropiaţi lor că, odată ajunşi la

guvernare, vor tăia masiv veniturile
românilor! Este motivul pentru care
nu au vrut să semneze Pactul
pentru bunăstare şi motivul pentru
care îşi doresc să preia puterea: să
aducă ţara în sărăcie şi să elimine
orice politică de sprijin pentru
români pe care Partidul Social
Democrat a implementat-o până
acum”, susţine PSD, pe pagina
oficială de Facebook.

Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Marcel Ciolacu, a declarat că toate
partidele politice parlamentare au
convenit ca moţiunea să fie citită joi, în
plenul reunit al Parlamentului, şi să fie
dezbătută şi votată joia viitoare. Decizia
va fi luată la în Birourile permanente
reunite. „Mâine (joi - n.r.) o citim şi joia
viitoare vom face votul, la ora 10.00.
Este minimul trei zile. În cinci zile de la
depunere, maximum trebuie citită şi
după minimum 3 zile poate fi dezbătută
şi votată. Toată lumea am picat de
acord cu acest program. Merge la

Birourile permanente reunite unde vom
vota în unanimitate acest program.
După trei zile înseamnă că nu puteţi
înainte de trei zile”, a afirmat Marcel
Ciolacu, miercuri, la Parlament. Întrebat
dacă, într-adevăr, PSD a pierdut
majoritatea în Parlament, acesta a
reiterat că, din punct de vedere
matematic, da, însă rămâne de văzut la
moţiune, dacă opoziţia va strânge cele
233 de voturi necesare adoptării. „Vom
vedea la moţiune. Matematic PSD, în
acest moment, nu are majoritate. Vom
vedea dacă opoziţia va avea voturile

majoritare de 233 ca să cadă
Guvernul”, a conchis Ciolacu. Moţiunea
de cenzură nu va mai fi citită în plenul
reunit de miercuri, așa cum se decisese
ințial în Biroul Permanent al Camerei
Deputaților, după ce ordinea de zi a
şedinţei a fost respinsă. Citirea moțiunii
în ziua de joi și exprimarea votului în
ziua de sâmbătă fotărâte inițial nu au
convenit Opoziției, pentru că sâmbăta
era... în weekend. Ordinea de zi a
şedinţei a fost respinsă cu 194 de voturi
împotrivă, 181- pentru și o abţinere. Trei
parlamentari nu au votat.

CCR: Curtea constată că preşedintele României a încălcat
dispoziţiile constituţionale, refuzând să dea curs propunerii
de revocare formulate de premier, faţă de care preşedintele

nu are un drept de opţiune sau apreciere


