
Fostul preşedinte Traian Băsescu,
europarlamentar PMP, a declarat că
Viorica Dăncilă ”nu poate propune, ci
este obligată” să propună un comisar
european. „Nu poate propune, ci este
obligată să-l propună (un comisar
european - n.r.). E ţinută de termenele
de la Bruxelles, nu de termenele de

aici. Pe data de 23 era planificat votul
pentru toată Comisia Europeană. S-a
amânat pentru noiembrie din cauza a
trei ţări. Dan Nica e propus, dar nu a
fost agreat de preşedinta CE, nici el,
nici propunerea Ungariei. Cred că va
trebui să schimbe propunerea doamna
Dăncilă”, a declarat la Traian Băsescu
la un post de televiziune.

Viorica Dăncilă a declarat,
duminică, faptul că preşedintele
Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, trebuie să respecte legea şi să
numească un comisar european
socialist, propus de premierul
interimar al României. Ea a mai spus
că nici preşedintele țării, și nici
premierul desemnat nu pot propune

comisari. “Am avut o discuţie în timpul
mandatului meu, până la moţiune;
după moţiune nu am mai vorbit cu
doamna Ursula von der Leyen. Dar eu
consider că şi doamna Ursula von der
Leyen trebuie sa respecte legea. Atâta
timp cât avem un Guvern socialist -
chiar dacă este interimar, de aici
trebuie să vină propunerea pentru
următorul comisar. Nu poate
preşedintele României şi nu poate
face nici domnul prim-ministru
desemnat propunerea de comisar.
Atâta timp cât la Palatul Victoria este
acest Guvern interimar, propunerea
trebuie să vină din partea premierului
interimar”, a declarat Viorica Dăncilă
la Antena3.
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Grupul parlamentar ALDE din
Camera Deputaţilor se
reînfiinţează

Grupul parlamentar de la Camera
Deputaţilor al ALDE se reînfiinţează, după ce
Steluţa Cătăniciu şi Remus Borza au anunţat
că revin în ALDE. Anunţul a fost făcut, luni, în
plenul Camerei Deputaţilor. Remus Borza va
reveni în ALDE, după ce iniţial a părăsit
partidul, înfiinţând platforma Forţa Naţională.
Steluţa Cătăniciu şi-a anunţat, luni, plecarea
din grupul Pro Europa şi reafilierea la grupul
ALDE. Potrivit regulamentului Camerei
Deputaţilor, un grup parlamentar este format
din cel puţin 10 deputaţi care au candidat în
alegeri pe listele aceluiaşi partid politic, ale
aceleiaşi formaţiuni politice, alianţe politice
sau alianţe electorale.

Iohannis poate demola, dar e
incapabil să construiască

Viorica Dăncilă a declarat, la începutul
şedinţei de Guvern de luni, că preşedintele
Iohannis a dovedit că poate să demoleze,
însă nu să şi construiască sau să ofere soluţii
pentru ieşirea din criza politică în care a adus
România. „De peste 10 zile suntem într-un
blocaj instituţional generat de preşedintele
Iohannis. Miza imediată a domnului
preşedinte Iohannis generează costuri foarte
mari pentru români. Procese guvernamentale
vitale sunt întârziate sau chiar blocate, măsuri
destinate sectoarelor economice şi sociale,
deşi pregătite în detaliu de guvern, nu pot fi
adoptate, iar definitivarea bugetului pentru
anul viitor este sub presiunea timpului”, a
afirmat Viorica Dăncilă. Premierul interimar a
arătat că nici până azi nu avem o propunere
concretă cu privire la noua echipă
guvernamentală sau un program de
guvernare. „Planul entuziast al preşedintelui
de a demite guvernul PSD, prin moţiunea de
cenzură, şi de a numi Guvernul său s-a blocat
la jumătatea drumului. Domnul Iohannis a
dovedit că poate demola, dar este incapabil
să construiască şi să vină cu soluţii pentru
această criză periculoasă în care a adus
România. Nu avem încă o propunere concretă
a noului Cabinet şi nici un program de
guvernare, iar fiecare zi de întârziere este în
defavoarea românilor”, a explicat Dăncilă.

Primele posibile nume de
miniştri din noul Guvern

Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, în
şedinţa BEX, primele posibile nume de
miniştri în noul Guvern, cele trei persoane
propuse la Educaţie fiind Monica Anisie,
Marilen Pirtea şi Florica Cherecheş, precum şi
cele de la portofoliul Agricultură, au declarat
surse din PNL. Astfel, pentru Ministerul
Educaţiei, numele celor trei liberali ar fi liderul
PNL Sector 2 Monica Anisie, deputatul PNL
Marilen Pirtea şi deputatul PNL Florica
Cherecheş. Totodată, potrivit aceloraşi surse,
la Ministerul Agriculturii au fost menţionate
numele deputaţilor PNL Adrian Nechita,
Nicolae Giugea şi cel al preşedintelui
Federaţiei Naţionale Pro Agro Emil Dumitru.

Pe scurt Primul TEST de verificare a
majorităţii, picat de Opoziţie
Biroul permanent al Camerei

Deputaţilor a respins
introducerea pe ordinea de

zi a plenului de luni, de către liderul
deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a
proiectelor privind alegerea primarilor
în două tururi, iniţiativa legislativă
„Fără penali”, precum şi abrogarea
recursului compensatoriu. Iniţiativa
„Fără penali”, cea a abrogării
recursului compensatoriu şi proiectul
de lege pentru alegerea primarilor în
două tururi de scrutin fac parte din lista
de condiţii impuse de USR pentru
susţinerea Guvernului PNL la votul din
Parlamentul României.

Preşedintele Camerei Deputaţilor
Marcel Ciolacu a declarat că PSD va
rămâne într-o zonă neutră şi va fi
precum Elveţia, întrebat, luni, la
Parlament, cum vor proceda social-
democraţii cu privire la aceste proiecte.
„Am văzut şi eu ce proiecte de legi au
devenit deodată foarte interesante în
acest nou context de formare a
guvernului şi am ţinut să specific
colegilor din cele 5 partide care au
creat această nouă coaliţie şi
majoritate în Parlamentul României, că
PSD rămâne în continuare
consecvent. Noi suntem într-o zonă
neutră, precum Eleveţia, în acest
moment. Nu vrem să ne implicăm în
negocierile dânşilor, aprobând anumite
proiecte unora sau altora. Aşa că noi

ne abţinem în continuare şi dânşii să
îşi continue negocierile pentru
formarea noului Guvern”, a afirmat
Marcel Ciolacu, luni, la Parlament.

Liderul USR Dan Barna a afirmat,
luni, că trecerea reformelor solicitate
de partid înseamnă „testarea”
majorităţii PNL, majoritate pe care
acesta consideră că premierul
desemnat Ludovic Orban şi Klaus
Iohannis şi-au asumat-o. Barna a spus
că dacă nu există majoritate USR nu
va avea ce să voteze.

Orban, în interminabile concesii,
runde de discuții și negocieri

Ludovic Orban a declarat, luni, că

va mai avea o rundă de discuţii şi
negocieri cu partidele parlamentare.
„Vom avea, începând de mâine (marţi -
n.r.), a doua rundă de discuţii. Deja,
am luat decizii, în PNL, pentru a facilita
respectarea înţelegerilor pe care le-am
avut cu partenerii noştri, şi de
asemenea, de a introduce în
programul de guvernare elemente care
ne-au fost solicitate de parteneri.
Privesc cu încredere şi cu optimism
următoarele discuţii, şi sunt convins că
vom reuşi să obţinem o majoritate care
să permită învestirea cât mai rapidă a
guvernului”, a afirmat Ludovic Orban,
luni, la Parlament.

Dan Barna își ia mâna de pe... obținerea majorității...
Compromisurile pe care premierul desemnat Ludovic

Orban le face în favoarea USR nu dau roade.

Viorica Dăncilă se asteaptă ca raportul 
MCV să fie pozitiv

Viorica Dăncilă a declarat, luni,
că se aşteaptă ca, din punctul de
vedere al evaluării actului de
guvernare, raportul MCV să fie
pozitiv. „Consider că nu am greşit din
punct de vedere juridic şi sper ca
raportul MCV să respecte acest
lucru”, a mai spus ea. „Mă astept ca,
din punctul de vedere al evaluării
actului de guvernare, raportul MCV
să fie pozitiv. Din punctul de vedere
al guvernului României, din punctul

meu de vedere, ca premier, consider
că nu am greşit şi sper ca raportul
MCV să respecte acest lucru”, a
declarat Viorica Dăncilă. Ea a mai
spus că desfiinţarea Secţiei de
Investigare a Infracţiunilor din Justiţie
„nu ţine de guvern”. „A fost un
referendum în urma căruia guvernul
nu mai are voie să dea ordonanţe de
urgenţă şi am spus de fiecare dată că
nu o să permit nimănui din guvern, cu
atât mai puţin am să fac eu acest

lucru, să intervenim în actul de
Justiţie. Eu nu-mi asum să fac nimic
în care să fie interferenţă a politicului
în Justiţie. Noi suntem un guvern
politic. Acţiunea noastră ar fi o
acţiune politică în Justiţie”, a adăugat
premierul interimar. Draftul raportului
MCV la adresa României va fi
publicat la începutul acestei
săptămâni, potrivit anunţului
ministrului revocat al Justiţiei, Ana
Birchall.

„Atâta timp cât la Palatul Victoria este acest Guvern interimar“

Băsescu: Dăncilă e obligată să
propună un comisar european


