
Andrei Caramitru,
membru USR şi fostul
consilier al liderului
partidului, Dan Barna, a
scris pe Facebook că,
sub efectul legii
pensiilor, deficitul în
2020 va fi de 7%, iar
măsurile care se impun
pentru a-l diminua se
numără concedierea a
150.000 de bugetari şi
eliminarea pensiilor
speciale.

„Rog politicienii şi
viitorul guvern sa fie
responsabili! Aud că se
tot spune ca nu se vor
tăia salarii şi pensii. Dl
Presedinte a spus asta.
Însă - la anul, cu efectul
legii pensiilor, ne
îndreptam spre 7%
deficit (adică - pe scurt -
ceva care nu poate fi
finanţat de nimeni şi
înseamnă faliment de ţară). Pur şi
simplu nu se poate”, a scris pe
Facebook Andrei Caramitru. El a
prezentat şi un set de măsuri
necesar, în viziunea lui, pentru ca
România să nu intre în colaps.
„Minimul absolut ca să nu intrăm în

colaps total“ ar fi: eliminarea
pensiilor speciale;  concedierea a
150.000 de bugetari; tăierea
beneficiilor pentru bugetarii plătiţi cu
peste 4500 lei/lună; eliminarea
proiectelor PNDL; nemajorarea
pensiilor mari El mai afirmă că în

sens contrar se va
ajunge la faliment.

Pe de altă parte,
preşedintele Klaus
Iohannis a declarat, în
aceeași zi, ca reacţie la
afirmaţiile Vioricăi
Dăncilă, că nu vor exista
tăieri de pensii şi salarii.
Viorica Dăncilă ceruse,
vineri, liberalilor şi
preşedintelui Klaus
Iohannis să îşi asume
public că pensiile şi
salariile vor fi plătite la
timp şi vor fi majorate,
conform legislaţiei în
vigoare. „Indiferent de
minciunile şi propaganda
partidelor de dreaptă am
a avut una dintre cele
mai eficiente guvernări
din ultimii 30 de ani.
Avem curajul să ne uităm
în ochii românilor, pentru
că nu am luat nici o

măsură împotriva lor”, a afirmat
Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei
de vineri a Guvernului. Premierul a
adăugat că îşi doreşte ca viitorul
Executiv să acorde salarii decente
medicilor şi profesorilor în
continuare. 
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ALDE și Pro România, viziuni
diferite legate de viitorul
guvern

Liderul ALDE, Călin Popescu-
Tăriceanu, a explicat în weekend că
partidul său nu împărtășește viziunea Pro
România în ceea ce priveşte viitorul
guvern, deşi susţin acelaşi candidat la
prezidenţiale, întrucât ALDE exclude orice
susţinere a unui guvern cu social-
democraţi, în timp ce pe cei din Pro
România „i-a cuprins dorul“ de PSD. „Cu
Pro România colaborăm ca să-l susţinem
pe Mircea Diaconu. Avem un proiect comun
cu Diaconu, fără îndoială, dar nu
împărtăşim aceeaşi viziune legată de
formarea viitorului guvern, că văd că Pro
România vrea o formulă care să includă din
nou PSD-ul şi noi abia ne-am despărţit de
PS. Ne ajunge. Dar pe ei i-a cuprins dorul,
în fine, nemaivorbind de faptul că nu cred
că Iohannis va mai încredinţa mandatul de
formare a unui guvern către o formulă în
care PSD-ul să aibă rolul principal“, a
declarat Călin Popescu-Tăriceanu într-o
conferinţă de presă susţinută la sediul
ALDE Sibiu. La conferinţă au participat
doar cei din ALDE Sibiu, în timp ce
reprezentanţii Pro România au fost alături
de Mircea Diaconu, candidat la alegerile
prezidenţiale, în Piaţa Mare din Sibiu, unde
acesta dialoga cu cetăţenii.

Analiză post-Dăncilă
Călin Popescu Tăriceanu a declarat,

sâmbătă, că „nerozia de care a dat dovadă”
Viorica Dăncilă a făcut ca visul acesteia de
a continua să fie premier să ia sfârşit. El a
precizat că preşedintele PSD a încercat să
destructureze ALDE, însă nu a reuşit. „Noi
ne-am lăsat loc de bună ziua. Reacţia lor a
fost cea pe care o ştiţi, de ostilizare şi
ambiţionare a colegilor noştri. Am trecut
prin momente foarte grele. A fost o
încercare eşuată de a destructura partidul.
Nu numai că a eşuat, dar s-a întors
împotriva PSD, pentru că Dăncilă a
înverşunat şi mai mult adversarii ei.
Nerozia de care a dat dovadă s-a întors
împotriva ei şi iată că visul de a rămâne
premier în continuare s-a dus pe apa
Sâmbetei. Mie îmi pare rău, pentru că
intrăm într-o criză politică, mă uitam în
parlament şi grupul USR, în mod imatur,
erau cuprinşi de euforie. Eu am trăit
momentul cu emoţie, pentru că nu eram
100% că va cădea guvernul. Dar în
momentul în care a trrecut moţiunea, mă
gândeam ce urmează”, a afirmat Călin
Popescu Tăriceanu, într-o conferinţă de
presă la Păltiniş.

Pe scurt.

Alexandru Cumpănaşu, candidat
la alegerile prezidenţiale, a anunţat
înfiinţarea Mişcării Forţa România, o
structură civică ce va lua forma unui
partid la începutul anului viitor.
Doctrina formaţiunii va fi una de
„centru-naţională”, are 1.700 de filiale
la nivel naţional cu un număr de 600
de filiale în diaspora, a precizat
Cumpănaşu, care a mai subliniat că
mişcarea numără 25.000 de membri.
Potrivit acestuia, Mişcarea Forţa
România va lua forma unui partid în
luna ianuarie 2020. Conform
programului, formaţiunea condusă de
către unchiul Alexandrei Măceşanu se

va axa pe lupta împotriva abuzurilor
statului, promovează digitalizarea
administraţiei publice, militează pentru
înfinţarea Jandarmeriei Şcolare şi
pentru introducerea transportului
pentru copiii din mediul rural şi vrea
recuperarea datoriilor pe care statul le
are de încasat din spaţiul extern. În
total, sunt 50 de puncte care ating
domeniile social, politic, administrativ,
economic, financiar şi militar.
Candidatul independent Alexandru
Cumpănaşu a conceput mesajul
„România fără clanuri” pentru
alegerile prezidenţiale din această
toamnă.
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Un nou partid. Mişcarea Forţa România

Guvernul - ședință, Iohannis - consultări
Executivul are, luni, de la ora

13.00, şedinţă de Guvern, în vreme
ce Klaus Iohannis a anunţat că va
continua consultările cu partidele
pentru formarea unui nou Guvern. 

Pe ordinea de zi a reuniunii de
luni a Guvernului apar două
proiecte de hotărâre, o notă,
precum şi raportul de activitate pe
anul 2018 al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate (CNAS). Unul
dintr cele două proiecte de hotărâre
privește înscrierea unui imobil,
situat în comuna Mihail
Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în

inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului şi
darea acestuia în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale,
pentru actualizarea valorii de
inventar a imobilului 1568 aflat în
domeniul public al statului şi în
administrarea MApN şi modificarea
anexei nr. 4 la HG nr. 1705/2006
pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului

Preşedintele Klaus Iohannis a
anunţat că va avea iar consultări cu
partidele parlamentare luni, într-o

formulă mai restrânsă, în vederea
formării unui nou Guvern. Şeful
statului a precizat că va desemna,
cel târziu marţi, un prim-ministru.
„Consultările începute astăzi vor fi
continuate luni, poate chiar şi marţi,
într-o formulă mai restrânsă, pentru
a clarifica foarte bine ce trebuie
făcut şi de ce trebuie făcut. Însă
vreau să ştie toată lumea că eu
intenţionez să fac repede o
desemnare. Luni, cel târziu marţi,
voi desemna un prim-ministru care
va veni în Parlament cu o
propunere de guvern. În contextul

desemnării, să fie foarte clar: nu voi
desemna un personaj din PSD! Nu
voi desemna pesedişti pentru
guvernare!”, a declarat Klaus
Iohannis, vineri la Cotroceni, la
finalul consultărilor cu partidele.
Şeful statului a adăugat că PNL
este dispus să preia guvernarea.
Ludovic Orban este propunerea de
premier a liberalilor. Klaus Iohannis
a opinat că trebuie rapid instalat un
nou guvern, iar discuţia despre
alegerile anticipate, sprijinite de
USR, poate fi reluată după alegerile
prezidenţiale din noiembrie.


