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Cine este Ludovic Orban,
desemnat premier al României

Ludovic Orban, noul premier al României
desemnat marţi de președintele Iohannis, este
actualul lider al PNL. El a fost ministru al
Transporturilor, deputat din partea PNL,
viceprimar al Bucureştiului şi de două ori
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
Preşedintele PNL Ludovic Orban este un om
politic român, în vârstă de 56 de ani,
absolvent al Facultăţii de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini din cadrul Universităţii
Braşov (1988) şi absolvent de studii politice al
SNSPA, din 1993. Orban a fost ministru al
Transporturilor în perioada 2007-2008, în
Guvernul Tăriceanu şi viceprimar al Capitalei
între 2004 şi 2007. Acesta a avut două
mandate de deputat din partea Partidului
Naţional Liberal între 2008 şi 2016, şi a
ocupat de două ori funcţia de vicepreşedinte
al Camerei Deputaţilor (între 2009 şi 2011 şi
în 2016). De asemenea, preşedintele
liberalilor a mai ocupat şi funcţii în Guvern,
fiind Secretar de stat şi preşedinte al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici (2000-2001)
şi secretar de stat, şef al Departamentului
Informaţiilor Publice al Guvernului (1999-
2000). În anul 1996 a ocupat o funcţie de
consilier local la sectorul 1 al Capitalei, iar
între 1992 şi 1996 a fost consilier local la
sectorul 1. În partid a ocupat funcţia de
primvicepreşedinte al PNL între 2014 şi 2016
şi pe cea de preşedinte al PNL Bucureşti,
între 2002 şi 2010. Ludovic Orban este
preşedinte al PNL din 2016. Ludovic Orban a
declarat chiar imediat după anunţul potrivit
căruia Guvernul Dăncilă a căzut, că persoana
desemnată pentru funcţia de premier din
partea PNL va fi chiar el.

Cum se poate ajunge la alegeri
anticipate

Alegerile anticipate în România nu pot fi
organizate, potrivit Constituţiei, decât în cazul
în care două propuneri de Executiv sunt
respinse de către Parlament în termen de 60
de zile una de cealaltă, iar preşedintele
României solicită celor două Camere
dizolvarea Parlamentului. Astfel, singura
situaţie prevăzută de Constituţie pentru
organizarea alegerilor anticipate este
dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se poate
realiza, potrivit articolului 89 din Constituţie,
doar “după consultarea preşedinţilor celor
două Camere şi a liderilor grupurilor
parlamentare” de către preşedintele
României. Preşedintele “poate să dizolve
Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul
de încredere pentru formarea Guvernului în
termen de 60 de zile de la prima solicitare şi
numai după respingerea a cel puţin două
solicitări de învestitură”. Mai precis, alegerile
anticipate nu pot fi organizate, nici după
respingerea în Parlament a două propuneri de
Guvern, decât dacă preşedintele solicită
expres acest lucru, după întrunirea condiţiilor
constituţionale. Pentru a se ajunge într-o
astfel de situaţie este, astfel, nevoie de
consens la nivelul Parlamentului, pentru
respingerea a două nominalizări de
“sacrificiu”. Pe de altă parte, Constituţia mai
prevede şi faptul că Parlamentul nu poate fi
dizolvat decât o singură dată în cursul unui an
şi nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale
mandatului Preşedintelui României şi nici în
timpul stării de mobilizare, de război, de
asediu sau de urgenţă.

Pe scurt.

Preşedintele Klaus
Iohannis a anunţat
marți după-amiază,

într-o declaraţie susţinută la
Palatul Cotroceni, că prim-
ministrul desemnat să formeze
noul Guvern este liderul PNL
Ludovic Orban, „promotorul
moţiunii de cenzură”. „Am decis
să desemnez următorul prim-
ministru al României în persoana
domnului Ludovic Orban,
preşedintele PNL, celui mai
mare partid din opoziţie,
promotorul principal al moţiunii
de cenzură. Aşa e democratic
corect, aşa se va întâmpla”, a
declarat preşedintele României.
Klaus Iohannis a mai precizat că
noul guvern va avea un mandat
scurt. „După consultările cu
partidele politice parlamentare
am tras concluzia pe care am spus-o
şi după prima rundă de consultări, că
se conturează un guvern în jurul
PNL-ului. PNL-ul a fost singurul
partid care a venit la consultări şi a
spus direct că sunt dispuşi să îşi
asume guvernarea în această
perioadă de tranziţie. Guvernul va

avea un mandat scurt, până la
alegerile parlamentare”, a mai spus
Iohannis.

Preşedintele USR Dan Barna,
liderul UDMR Kelemen Hunor şi
preşedintele PNL Ludovic Orban au
fost ultimii politicieni pe care
preşedintele i-a consultat marţi

pentru formarea majorităţii. Liderul
USR, Dan Barna, l-a prevenit pe
şeful statului că USR insistă să
existe consens politic pentru
pregătirea anticipatelor, iar liderul
UDMR a menţionat că nu va acorda
un cec în alb fără să cunoască
programul de guvernare.

Iohannis s-a hotărât

Ludovic Orban, prim-ministrul
desemnat să formeze noul Guvern

După ce a fost desemnat premier de Iohannis

Orban a anunţat priorităţile viitorului Guvern
Ludovic Orban a anunţat, marţi,

de la Cotroceni, că printre priorităţile
noului Guvern vor fi refacerea
echilibrelor macroeconomice,
restructurarea aparatului
guvernamental, respectarea statului
de drept şi consolidarea parcursului
european. „Principalele priorităţi ale
Guvernului sunt: refacerea
echilibrelor macroeconomice şi
corectarea măsurilor economice care

au lovit mediul de afaceri şi mediul
privat. Restructurarea amplă a
aparatului guvernamental,
readucerea competenţei şi
profesionalismului şi de asemenea
digitalizarea administraţiei publice.
Consolidarea parcursului european
al României în conformitate cu
pactul pe care l-a semnat PNL la
iniţiativa preşedintelui României. De
asemenea, respectarea statului de

drept, asigurarea independenţei
justiţiei”, sunt prioritățile noului
guvern pe care Orban, chemat să îl
formeze, le-a anunțat de la tribuna
Cotrocenilor, imediat ce a fost
desemnat premier. Liderul PNL a
adăugat că are încredere că toţi ce
care au sprijinit moţiunea de cenzură
vor fi deschişi negocierilor pentru
susţinerea noului Guvern de
tranziţie.

Viorica Dăncilă anunţă:

PSD nu va vota „guvernul lui Iohannis”
Preşedintele PSD, Viorica

Dăncilă, a anunţat că social democraţi
nu vor vota în plenul Parlamentului
Guvernul pe care-l va propune
liberalul Ludovic Orban, desemnat de
preşedintele Klaus Iohannis premier.
„După toate aceste zile de aşteptare
vedem un singur lucru din partea
preşedintelui, că propunerea de
premier este chiar unul dintre cei mai
vocali oameni care au anunţat
măsurile de austeritate. În rest, nicio
echipă guvernamentală, niciun plan şi
aparent nicio majoritate. Pentru că cei
care au dat jos guvernul nu se pot
pune de acord şi să formeze un nou
guvern. Aceşti oameni nu au pus nimic
în loc, nu au nicio viziune. Partidele
care au votat moţiunea de cenzură au
toată răspunderea privind formarea
noul executiv, iar dacă nu îşi asumă
repede această răspundere,
înseamnă că şi-au bătut joc de

români. PSD nu va vota guvernul lui
Iohannis”, a declarat Viorica Dăncilă.

n CIOLACU: NU E ATRIBUTUL
OPOZIȚIEI SĂ FACĂ CVORUM n
Deputaţii PSD au stabilit să nu intre în
sală la plenul reunit în care va fi dat
votul pentru noul Guvern, pentru a
asigura cvorumul şedinţei, a declarat
preşedintele Camerei Deputaţilor,
Marcel Ciolacu. „Acest lucru s-a
discutat şi în Comitetul Executiv. Nu
este atributul PSD-ului - opoziţie, să
facă cvorum. Atributul cvorumului este
al majorităţii, în orice stat din lumea
aceasta democratică. Dacă se face
cvorum, o să participă şi noi, dar nu o
să votăm Guvernul”, a afirmat Marcel
Ciolacu, marţi. Marcel Ciolacu
declarase și luni că PNL şi cei care au
votat moţiunea de cenzură trebuie să
dovedească dacă au sau nu
majoritate în Parlament, pentru a
susţine noul Executiv. „Lucrurile sunt

simple: PSD este în opoziţie şi nu va
vota niciun guvern al PNL! E treaba
celor care au votat moţiunea să
dovedească faptul că au într-adevăr
majoritate pentru a forma un nou
Guvern. Dacă au!”, a scris Marcel
Ciolacu, pe Facebook.

n KELEMEN: VA FI SURPRIZĂ
DACĂ TRECE GUVERNUL n
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor,
a declarat, marţi, referitor la
desemnarea lui Ludovic Orban în
funcţia de premier, că aceasta nu este
o surpriză. Surpriză va fi dacă trece
guvernul din prima încercare”, a spus
liderul UDMR. „Era de aşteptat că va fi
desemnat preşedintele PNL, Ludovic
Orban, nu avem nicio surpriză.
Surpriză va fi dacă trece guvernul din
prima încercare, fiindcă dacă PSD nu
susţine, nu are cum să treacă. USR
nu va vota, ei au şi zis că vor
anticipate”, a spus Kelemen.


