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Dăncilă: Moțiunea nu va trece

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu
are emoţii în ceea ce priveşte moţiunea de
cenzură, care urmează să fie dezbătută şi
votată săptămâna viitoare în Parlament, ea
arătând că se bazează pe oamenii de bună-
credinţă care ştiu ce înseamnă stabilitate în
România. Prezentă la Vaslui, ea a precizat că,
după moţiune, va marge cu remanierea în
Parlament. “Nu va trece. Nu am emoţii,
moţiunea nu va trece. (...) Mă bazez pe
oamenii de bună-credinţă care ştiu ce
înseamnă stabilitate în România. (...) După
moţiune, vom veni cu remanierea în Parlament
“, a spus Viorica Dăncilă la Vaslui. Premierul i-a
reamintit preşedintelui Iohannis că trebuie să
numească interimari pentru portofoliile lăsate
libere de ALDE. “Domnul preşedinte Iohannis
în primul rând trebuie să respecte Constituţia.
Conform deciziei Curţii Constituţionale, trebuie
să numească interimari pentru cele trei
portofolii lăsate de ALDE şi să revoce cei doi
miniştri. Eu cred că atunci când dai lecţii,
trebuie să fii tu un om corect”, a spus Dăncilă.

PNL anunță concedieri masive 
și dosare DNA pentru bugetari

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a
subliniat, în weekend, că PNL anunţă
concedieri masive la stat după preluarea
guvernării, dar şi că USR vrea fabricarea de
dosare pentru DNA pentru toţi bugetarii. El
avertizează pensionarii şi angajaţii la stat să se
pregătească. „Am prezentat ieri programul de
guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari rămâne pe
drumuri, cresc impozitele pe salarii (inclusiv la
privat, inclusiv la IT-isti!), se stopează creşterile
de pensii prevăzute în lege, se şterg de pe
hartă judeţele şi 2.000 de comune. Nu m-a
contrazis nimeni. Dimpotrivă, „ministrul to be
appointed la Finanţe” din partea PNL a plusat:
anularea voucherelor de vacanţă, a sporurilor
şi bonusurilor, dar şi impozitarea suplimentară
a salariilor bugetarilor. Nici USR nu se lasă mai
prejos: mâniosul Andrei Caramitru, propus tot
la Finanţe, anunţă şi el concedieri masive la
stat, dar şi fabricarea de dosare DNA pentru
toţi bugetarii!”, a scris Fifor pe Facebook.

Kelemen Hunor: Toţi candidaţii
să accepte o campanie 
fără jigniri

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR a
declarat duminică, la Arad, într-o conferinţă de
presă, că fiecare candidat la cea mai înaltă
funcţie în stat trebuie să fie şi un model de
comportament, un model în ceea ce priveşte
comportamentul omului politic, al abordării
subiectelor. „Peste o săptămână începe
campania electorală propriu-zisă, campania
oficială şi am văzut că în această toamnă era
la modă şi fiecare propunea câte un pact. Unul
pentru alegeri anticipate, unul pentru a menţine
salariile, unul pentru nu ştiu ce. Eu cred că
înainte de prezidenţiale se poate face un singur
pact (...) şi propun un pact prin care toţi
candidaţii la prezidenţiale să accepte o
campanie fără atacuri la persoană, fără jigniri,
iar discursurile să se bazeze pe proiectele şi
programele candidaţilor, fără atacuri. Cred că,
fiind vorba despre cea mai înaltă funcţie din
stat, fiecare candidat trebuie să fie şi un model
de comportament, un model în ceea ce
priveşte comportamentul omului politic”, a
declarat Kelemen.

Pe scurt.

Preşedintele Iohannis nu
cunoaşte ţara, pentru că
paralel cu drumul naţional

pe care s-a petrecut accidentul de
sâmbătă era şi autostrada, pe care
şoferul camionului putea să o
folosească, a declarat sâmbătă
Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor.
„Dacă preşedintele nu are consilieri, îl
primesc la o cafea şi îi pot explica
preşedintelui cum este cu autostrăzile
şi în ce stadiu suntem... Când
vorbeşte de infrastructură, trebuie să
şi cunoască zona. Ştiu că este
complicat să cunoşti când te plimbi
cu avioane private înmatriculate pe
trei firme separate, ba în SUA, ba în
Marea Britanie, ba în Luxemburg și
este greu să vezi ce se întâmplă în
România, dar lângă acel drum era o
autostradă”, a spus Răzvan Cuc.

Preşedintele Klaus Iohannis a
afirmat, sâmbătă, după ce 10
persoane au murit în urma unui
accident produs în zona Ialomiţa, că
de vină e nepăsarea „criminală” a
PSD. „Azi-dimineaţă la 6 şi ceva am
primit un mesaj cutremurător. Între
Urziceni şi Slobozia a avut loc un
accident rutier groaznic cu 10 morţi şi
aproape 10 răniţi grav. M-a întristat
foarte mult. Ce poţi să spui,
condoleanţe şi îmi pare foarte rău. Ce
să înţelegem de aici? Să înţelegem
că lispa de infrastrcutură ucide,
precum şi corupţia ucide. Această
nepăsare criminală a PSD-iştilor
costă vieţi de români”, a declarat
Iohannis, la Iaşi. Bilanţul final al
accidentului rutier produs în zona
localităţii Sfântul Gheorghe din
Ialomiţa arată că 10 oameni au murit

şi şapte au fost răniţi. Poliţiştii rutieri
au stabilit că accidentul s-a produs
după ce un TIR a pătruns pe
contrasens şi a lovit un microbuz plin
cu pasageri.

n PSD CONSTANȚA n Dealtfel,
în contextul declarației incredibile pe
care Iohannis (aflat în turneu
electoral la Iași) a găsit de cuviință să
o facă în urma tragicului accident
produs de TIR-ul care a intrat pe
contrasens izbind în microbuzul plin
cu pasageri, deputatul Radu Babuș,
purtătorul de cuvânt al PSD
Constanța, a luat atitudine: „După
repetate încălcări grave ale
Constituției și sabotarea guvernării
prin blocarea activității, președintele
Iohannis, aflat în campanie
electorală, calcă din nou pe cadavre,
punând, în mod iresponsabil, tragicul

accident din județul Ialomița pe
seama PSD, prin acuze cu care
jignește memoria celor care și-au
pierdut viața. Nu este prima oară
când ușurința și inconștiența cu care
reprezentantul celei mai înalte
instituții a statului învrăjbește români
cu români, în loc să-i unească, prin
exercitarea atribuțiilor legale, care îi
cer să concilieze și să unească. PSD
Constanța consideră intolerabil și
incalificabil un asemenea
comportament, care descalifică pe
oricine folosește o adevărată tragedie
în scopuri electorale, ieftine și
insultătoare. Timpul rămas până la
alegerile prezidențiale nu îi mai
permite candidatului Iohannis să
devină un om, eventual un om bun,
dar chiar și așa, ar face bine să se
abțină.“

„La o cafea...“

Cuc îl invită pe Iohannis ca să-i
explice ce nu știe despre România

„Nu au cum să verifice. Se uită, dau pagina şi spun că s-au uitat”

Diaconu susține inițiativa de reducere a
numărului de semnături necesare candidaților

Mircea Diaconu, candidat
independent la prezidenţiale susţinut
de ALDE-Pro România, a afirmat că
susţine iniţiativa AEP de reducere a

numărului de semnături la 20.000,
necesare pentru înscrierea la
prezidenţiale. El susţine că astfel nu s-
ar mai îngrădi accesul independenţilor

de a se implica în politică.
„E o realitate atât de clară că

specia numită independent,
conform legislaţiei româneşti,
indiferent de tipul de alegere, e
făcută să nu existe. De aceea
doar eu am izbutit miraculos în
2014 să împlinesc un mandat ca
independent. Restricţiile pe care
legea le impune independenţilor
sunt uriaşe. Mă refer în primul
rând la numărul de semnături
holografe, ceea ce pentru
secolul ăsta este uşor arhaic.
Cred că trebuie redus numărul
ca să existe şi această specie,
să mărim interesul unor oameni
dedicaţi de a se implica în
politică. Din păcate e imposibil în
România astăzi. Ce s-a
întâmplat acum la depunerea de
candidaturi - două milioane şi
ceva de semnături depuse, și la

BEC erau patru, cinci persoane care
trebuia să verifice autenticitatea a
două milioane de semnături. E aiurea
totul. Nu au cum să verifice. Se uită,
dau pagina şi spun că s-au uitat”, a
afirmat Mircea Diaconu, într-un mesaj
postat pe Facebook. El a adăugat că
modificarea legislaţiei în acest sens
nu ar mai îngrădi accesul
independenţilor de a se înscrie în
cursele electorale. „Dacă ar fi mai
puţine s-ar verifica om cu om,
semnătură cu semnătură şi ar fi foarte
clar şi foarte uşor de controlat acest
subiect. Şi nu ar mai îngrădi accesul
acestor oameni care simt şi au
instinctul de a se implica în politică”, a
conchis Diaconu.

Preşedintele AEP Constantin
Buică a declarat că va trimite o
notificare grupurilor politice
parlamentare cu privire la
oportunitatea unui proiect de lege
pentru reducerea la 20.000 a
numărului de semnături necesare
susţinerii candidaturii la alegerile
prezidenţiale. 

Ministrul Răzvan Cuc, cu referire la președintele Iohannis:
„Când te plimbi cu avioane private înmatriculate pe trei
firme separate, ba în SUA, ba în Marea Britanie, ba în

Luxemburg, este greu să vezi ce se întâmplă în România“


