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Revenirea la alegerea primarilor
în două tururi, respinsă

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel
Ciolacu, a afirmat că PNL chiuleşte la plen
când este vorba de votat proiecte de lege,
însă apoi auzi liberalii cum îşi rup „cămaşa de
pe ei, la televizor, de grija ţării”. „USR a pus
condiţie PNL că votează guvernul DOAR dacă
trece legea cu alegerea primarilor în două
tururi. Ce face PNL când e vot în Senat?!
Chiuleşte, evident! Doar 10 senatori PNL din
26 au venit la vot! Asta, ca să ştiţi când îi mai
auziţi rupându-şi cămaşa de pe ei, la televizor,
de grija ţării! Un lucru e clar: colegii de la PNL
să mai ia nişte meditaţii la fizică, puterea se
măsoară în waţi (W), nu în Q-li!”, a scris
Marcel Ciolacu, miercuri, Facebook.

Social-democratul a adăugat că PSD şi
UDMR au rămas consecvente cu privire la
proiectul de lege privind alegerea primarilor în
două tururi de scrutin. „PSD şi UDMR au
rămas consecvente şi au votat împotrivă.
Proiectul a fost RESPINS. Dar cum rămâne
cu guvernarea mult promisă?! Cum rămâne
cu responsabilitatea faţă de oameni?! Sau
poate că, de fapt, fără voturile foştilor
pesedişti acum plecaţi la alte partide nu pot să
facă nimic singuri”, a conchis Ciolacu. Reacţia
lui Marcel Ciolacu vine în contextul în care,
miercuri, senatorii au respins propunerea
legislativă a USR, care prevede revenirea la
alegerea primarilor în două tururi de scrutin în
cazul în care niciunul dintre candidaţi nu
întruneşte majoritatea de voturi. Proiectul a
fost respins cu 47 de voturi „împotrivă” şi 33
de voturi „pentru”.

 Fifor: Orban va fi cel mult un
premier respins

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a
declarat, miercuri, că Ludovic Orban este
„nebunul de sacrificiu de pe tabla de şah a lui
Iohannis”. El mai afirmă că, dacă Parlamentul
respinge prima propunere, preşedintele
trebuie să desemneze un alt premier. „Orban,

<nebunul> de
sacrificiu de pe
tabla de sah a lui
Iohannis! Acesta e
rolul mărunt pe
care i l-a rezervat
preşedintele, cel
de <premier
respins>. Probabil
a simţit şi el că e
prea frumos ca să
poată fi adevărat.

Iar ca să nu facă pe <nebunul>, Rareş
Batistuţă l-a amăgit că tot pe el îl va pune
Iohannis şi a doua oară. Dar vă spun că nu va
exista <a doua oară> pentru Sică. Aşa cum, la
remaniere, Guvernul trebuie să vină cu altă
propunere de ministru atunci când
preşedintele o refuză pe prima, tot aşa,
Iohannis va trebui să vină cu o propunere
diferită (de premier- n.r.) după ce Sică va fi
respins de Parlament. Iar dacă preşedintele
va face pe <nebunul>, există, desigur, calea
sesizării conflictului juridic de natură
constituţională”, a scris, pe pagina sa de
Facebook, Mihai Fifor, apreciind că Ludovic
Orban nu va fi premierul României. „Deci,
dragi români, puteţi răsufla uşuraţi! Orban nu
va fi premierul României! Va fi cel mult un
<premier respins>, după care va redeveni...
şomer”, a conchis secretarul general al PSD,
Mihai Fifor.

Pe scurt.

Crizele
preşedintelui
Klaus Iohannis

nu ar trebui să fie și crizele
României, a declarat,
miercuri, Viorica Dăncilă,
vorbind despre „șirul de
nesfârşite blocaje şi
impasuri“ generate de șeful
statului și arătând că
acestga a decis să fie
plecat din ţară când noul
Guvern va fi votat în
Parlament. 

„Despre crizele lui
Iohannis. Am aflat cu
surprindere că, în mijlocul
uriaşului blocaj instituţional
pe care l-a creat,
preşedintele Iohannis se
gândeşte să mai plece într-
o vizită externă, în loc să
rămână în ţară pentru a-şi
instala Guvernul. Este uluitoare
nepăsarea preşedintelui în funcţie cu
privire la români şi la guvernarea ţării.
Să ne amintim motivele pentru care
România se află în această situaţie de
haos total nejustificat. Să ne uităm cu
atenţie cum, de luni întregi,
preşedintele Iohannis calcă în
picioare Constituţia şi blochează
funcţionarea Guvernului, într-un
război împotriva PSD pe care obsesiv
şi-l imaginează”, a scris Viorica
Dăncilă pe Facebook.

Premierul interimar vorbeşte şi
despre crizele provocate de Klaus
Iohannis, care constant a încălcat
Constituţia şi a blocat Guvernul.

„Deşi crizele lui Iohannis nu ar
trebui să fie şi crizele României, acest
preşedinte a decis să sacrifice românii
şi să arunce ţara într-o serie nesfârşită
de blocaje şi impasuri:

1. Iohannis a blocat constant
funcţionarea Guvernului prin refuzul
nejustificat de a numi miniştri, a
încălcat Constituţia României şi a
refuzat punerea în aplicare a deciziei
CCR. În mod abuziv, Klaus Iohannis a
negat drepturile angajaţilor din
ministerele rămase fără conducere şi
a întârziat sau blocat procese vitale,
precum luarea de măsuri urgente la
nivelul MAI sau susţinerea examenului
de rezidenţiat de către absolvenţii

Facultăţii de Medicină.
2. În ceea ce priveşte

numirea comisarului
european din partea
României, Iohannis şi
partidele de dreapta au
arătat întregii lumi o
Românie dezbinată,
scindată între interesul ţării
şi interesele mărunte,
meschine ale unor grupări.
Rezultatul acestui lobby
negativ agresiv este că nici
astăzi România nu are
comisar european în noua
formulă a Comisiei. Dacă nu
a fost omul lui Iohannis cel
propus, s-a opus fără
raţiune oricărei alte
propuneri.

3. A orchestrat o
moţiune de cenzură pentru
demiterea Guvernului PSD,

însă nicio secundă nu a avut vreun
plan pentru un nou Executiv. Guvernul
lui Iohannis nu există. Nu au echipă
guvernamentală, nu au program şi se
pare că nici o majoritate pentru vot.
Klaus Iohannis şi partidele care au
semnat moţiunea de cenzură răspund
pentru fiecare zi de risipire a banului
public şi blocaj instituţional”, a explicat
Dăncilă.

Liderul social-democraţilor a
conchis că „acest preşedinte care s-a
întors împotriva românilor din cauza
ambiţiei oarbe pentru un nou mandat
va plăti pentru tot răul făcut ţării sale.
Crizele lui Iohannis nu trebuie să mai
fie şi crizele României!”.

Viorica Dăncilă: 

Crizele lui Iohannis nu trebuie
să mai fie şi crizele României!

Orban, premierul desemnat: 

Echipele de negociere vor discuta şi cu cei din PSD
Prim-ministrul desemnat Ludovic

Orban a declarat, miercuri, că există
echipe de negociere care vor avea
discuţii şi cu PSD, atât la nivelul celor
două Camere, cât şi individual, cu
parlamentarii care se vor arăta dispuşi

să susţină Executivul PNL. „Vom
discuta şi cu parlamentarii PSD. Ştiţi că
am format echipe de negociere la
nivelul Camerei şi la nivelul Senatului,
vor aborda individual, şi cu parlamentarii

despre care ştim că nu agreează, ca să
spun aşa, deviaţionismul grav al
conducerii PSD şi care ar putea să
voteze pentru ceea ce este bine pentru
România”, a afirmat Ludovic Orban,
miercuri la Parlament, întrebat dacă vor

fi negocieri şi cu parlamentarii PSD în
vederea susţinerii noului Executiv.

Chestionat dacă există semnale din
partea PSD cum că vor oferi sprijinul,
aşa cum s-a întâmplat şi pentru votul

moţiunii, Ludovic Orban a răspuns:
„Când vom avea, nu pot să zic
certitudini, dar când vom avea garanţii
ferme din partea unor parlamentari, vom
şti exact pe câte voturi suplimentare,
faţă de formaţiunile politice care vor
decide să susţină Guvernul, putem să
contăm”.

Liderul PNL a adăugat că liberalii
vor fi foarte deschişi la aceste discuţii:
„(...) pornim foarte deschişi şi foarte
oneşti la aceste discuţii. (...) Oricine ne
sprijină în acest demers, va avea de
câştigat, nu va avea de pierdut. Pe de
altă parte, liderul deputaţilor PNL Raluca
Turcan a afirmat că nu vor exista discuţii
cu PSD în această perioadă, nici măcar
pentru ca aleşii social-democraţi să
asigure cvorumul în plenul reunit în care
va fi dat votul de învestitură pentru noul
Guvern. „În privinţa PSD, ne-am
convins ce parale fac. Adică, nu s-a
schimbat nimic. Ne aşteptăm la toate
şicanele posibile şi imposibile”, a
declarat Raluca Turcan, miercuri, la
Parlament.

Ludovic Orban are negocieri în
aceste zile cu partidele politice în
vederea sprijinirii noului Executiv în
Parlament.

Viorica Dăncilă: „ Guvernul lui Iohannis nu există.
Nu au echipă guvernamentală, nu au program şi se

pare că nici o majoritate pentru vot.“

Ludovic Orban
spune că echipele
sale de negociatori

vor aborda
parlamentarii PSD
pentru susținerea

Guvernului. Raluca
Turcan, afirmă

contrariul...


