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Dan Barna promite că va face
tot ce depinde de ficatul lui 

Liderul USR, Dan Ilie Barna, a fost
admonestat de un alegător, care i-a sugerat
să nu folosească expresii legate de ficat,
după ce a spus că va face tot ce depinde de
ficatul său ca România să devină civilizată.
Un bărbat din public i-a spus lui Barna că îi
sugerează „un sac de box pregătit să
încaseze”. Dan Barna a afirmat, duminică, la
o dezbatere la Iaşi, că a vorbit cu mulţi
români din diaspora şi cu mulţi tineri din ţară
care declară că vor să plece, nu pentru că vor
o altă ţară, ci pur şi simplu un alt stat. „De
fapt, ceea ce noi trebuie să facem şi ceea ce
noi vom face este un alt stat, un stat care
chiar începe să funcţioneze. Pentru că eu nu
promit că România va deveni Elveţia în 3 ani,
5 ani, dar pot să vă promit că şi eu şi colegii
mei şi Dacian Cioloş, toţi din alianţa USR -
PLUS vom face tot ce depinde de ficatul
nostru ca România să înceapă să fie ţara
aceea civilizată care se modernizează, care
foloseşte tehnologiile digitale, care pune
documente pe internet astfel încât să nu
trebuiască să mai mergi pe la ghişee decât în
situaţii excepţionale, o ţară în care
antreprenorii sunt susţinuţi de către stat şi
sprijiniţi să îşi înfiinţeze firme, să poată să
demareze afacerile care au succes şi nu să
fie urmăriţi doar ca şi vacă de muls taxe sau
ca potenţiali evazionişti cum se întâmplă în
momentul de faţă”, a spus Barna. Un bărbat
din public i-a spus liderului USR că, din
punctul de vedere al unui fost boxeur, „să ai
un ficat bun înseamnă să fii rezistent la
lovituri, să fii bun ca sac de box”.

Orban pare panicat că noul
guvern nu va fi învestit

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a
declarat că a stabilit mai multe strategii
pentru a combate un boicot din partea
senatorilor şi deputaţilor PSD, dar şi pentru a
mobiliza parlamentarii. „Este stare de
necesitate”, a apreciat liderul liberal. „Am
stabilit o strategie în cazul în care ne vom
confrunta cu un boicot. Am pregătit o
strategie de mobilizare, am introdus în
Programul de Guvernare lucruri solicitate de
partenerii de a combate un boicot din partea
PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii.
Discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare
partener şi o evaluare a situaţiei în plan
parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine
vom vorbi săptămâna viitoare”, a declarat
Ludovic Orban. El a mai spus că învestirea
Guvernului ar trebui să se facă cât mai
repede. „E stare de necesitate. România are
nevoie de un guvern cu depline puteri, un
guvern legitimat prin votul Parlamentului, un
guvern care să rezolve marile probleme cu
care ne confruntăm în situaţia de astăzi.
Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să
avem guvern”, a mai afirmat Orban. De
cealalt[ parte, întrebată, după declarația
liderului PNL, dacă vor fi social-democraţi
care să voteze în favoarea guvernului Orban,
Viorica Dăncilă, președintele PSD, a declarat:
„Nu am emoţii. Am încredere. Eu cred că
niciun social-democrat nu-şi mai asumă să
trădeze voturile date şi încrederea cetăţenilor
din România.” 

Pe scurt Mihai Fifor îl arată cu degetul pe Iohannis

România riscă să piardă
4,4 miliarde de dolari în
procesul Roşia Montană

Mihai Fifor,
secretarul
general al

PSD, a scris, duminică,
faptul că România riscă să
piardă 4,4 miliarde de
dolari, despăgubiri cerute
în procesul cu Gabriel
Resources în cazul
exploatării de la Roşia
Montană. Social-
democratul a precizat că
România nu se poate
apăra în proces, deoarece
nu are un ministru
interimar la Mediu. „4,4
miliarde de dolari, adică
2% din PIB, este suma pe care o poate
pierde România pentru că Iohannis
încalcă Constituţia şi nu numeşte
miniştri interimari la Energie, Mediu şi
Relaţia cu Parlamentul. Iar criza se
agravează, pentru că, după ce a dat jos
un guvern funcţional, se dovedeşte e
incapabil să pună ceva în loc. În
schimb, se apropie cu paşi repezi
perioada 2-13 decembrie când vor

avea loc audieri în procesul Gabriel
Resources vs. România, în cazul
exploatării de la Roşia Montană. Ţara
noastră nu se va putea apăra, pentru
că la Ministerul Mediului nu e ministru
să semneze mandatul martorilor în
favoarea României!”, a scris Mihai Fifor,
duminică, pe pagina sa de Facebook.

Mihai Fifor că plata celor 4,4
miliarde de dolari va fi suportată de

populaţie prin taxe şi
impozite şi a îndemnat la
un vot în favoarea Vioricăi
Dăncilă la alegerile
prezidenţiale. „Va plăti
Iohannis despăgubirile de
4,4 miliarde de dolari
cerute în proces? Evident
că nu! Le vom plăti noi,
ceilalţi, din taxele şi
impozitele pe care le
plătim! Va răspunde
Iohannis în faţa legii
pentru acest prejudiciu
uriaş? Evident că nu,
pentru că el e deasupra
legii! Dar îl puteţi opri voi!

Daţi-l jos de la Cotroceni la alegerile din
noiembrie!”, a mai scris acesta.

Gabriel Resources a depus un
memoriu de revendicare în procesul
arbitrajului împotriva României prin care
solicită o sumă echivalentă cu 4,4
miliarde de dolari SUA ca o
compensaţie pentru pierderile pe care
le-a suferit ca urmare a încălcărilor
tratatului de investiţii din România.

Cu referire la Liviu Dragnea:

Dăncilă: „La şapte care sunt împotriva mea, 
al optulea nu mai contează”

Mobilizare a Stângii politice

Posibilă fuziune PSD - UNPR
Viorica Dăncilă, președintele

Partidului Social Democrat și
candidat la președinția României, a
declarat, duminică, faptul că ”este
dorinţa UNPR”, formaţiune condusă
de fostul vicepremier Gabriel Oprea,
să fuzioneze cu PSD, dar că această
solicitare va fi decisă în ședință de
membrii Comitetului Executiv
Naţional al Partidului Social
Democrat. ”Luăm în calcul acest
lucru”, a adăugat Dăncilă. ”Este

dorinţa UNPR-ului. Luăm în calcul
acest lucru. Vom discuta acest lucru
în cadrul Comitetului Executiv
Naţional. Am văzut dorinţa mai
multor sindicate de a semna un
acord de cooperare, dorința mai
multor partide politice, partide care
nu sunt parlamentare. Mă bucur că
există această dorinţă de a veni
către Partidul Social Democrat”, a
declarat Viorica Dăncilă, întrebată
fiind despre o eventuală fuziune PSD

- UNPR. Întrebată dacă fuziunea
celor două partide se va produce
prin absorbţie, Viorica Dăncilă a
afirmat că decizia va fi luată de
Comitetul Executiv Naţional al
social-democraţilor. În spaţiul public
au apărut, zilele acestea, informaţii
potrivit cărora cele două formaţiuni
politice vor fuziona în perioada
următoare. Aceste zvonuri nu au fost
negate de niciunul dintre cele două
partide de stânga.

După ce Liviu Dragnea a cerut
sesizarea CJUE în dosarul în care
contestă conducerea PSD, Viorica
Dăncilă a declarat că îi este frică doar
de Dumnezeu şi de „măsurile
împotriva românilor“. „Bine, la şapte
care sunt împotriva mea, al optulea
parcă nici nu mai contează. Eu vă
garantez că de fiecare dată am
respectat legea. Nu mi-aş fi permis să
fac aşa ceva, iar dacă exista o mai
bună informare - şi oricare dintre
europarlamentari pot să confirme
acest lucru, nimeni nu poate să
redirecţioneze banii către un angajat,
pentru că aceştia sunt direct
direcţionaţi de către Parlamentul

European. Există cinci sau şase firme
care pot gestiona această
direcţioanre a fondurilor şi care întâi
achită toate obligaţiile către stat şi pe
urmă la cel care beneficiază de acest
contrat de angajare cu
europarlamentarul. Am toate
documentele. Nu îmi este frică. Îmi
este frică doar de Dumnezeu şi de
măsurile împotriva românilor pe care
vor să le ia aceşti oameni”, a declarat
Viorica Dăncilă, întrebată cum
comentează faptul că Liviu Dragnea o
acuză de anumite fraude pe care le-ar
fi făcut alături de o consilieră din
Parlamentul European. Întrebată de
ce crede că Dragnea a luat mai multe

măsuri împotriva ei în utlima
perioadă, preşedintele PSD a spus:
„Nu înţeleg de ce toţi şi-au ales ţintă o
femeie-premier. Nu înţeleg, dar vreau
să le spun tuturor că nu am nicio
problemă cu legea, nu mi-e frică de
niciun control, nu am încălcat
Constituţia, aşa cum fac alţii.”

Liviu Dragnea cere sesizarea
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
în dosarul de la Curtea de Apel
Bucureşti în care contestă noua
conducere PSD, stabilită la Congres.
Fostul lider PSD a depus la instanţă
mai multe cereri, între care şi cea
privind CJUE, următorul termen fiind
în 31 octombrie.

Mihai Fifor: Va plăti Iohannis despăgubirile de 4,4 miliarde
de dolari cerute în proces? Evident că nu! Le vom plăti
noi, ceilalţi, din taxele şi impozitele pe care le plătim!


