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Tăriceanu a căzut de acord cu
Orban cu privire la noul guvern

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, marţi,
că a ajuns la un acord cu PNL în privinţa
cerinţelor ALDE, astfel că formaţiunea politică
va decide în forurile statutare susţinerea
învestiturii Guvernului condus de Ludovic
Orban. Liderul PMP Eugen Tomac a spus că
nu a ajuns la un consens cu Orban, deoarece
acesta l-a informat că nu va respecta cerinţele
PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP şi
OUG pe primari în două tururi. „A doua întâlnire
oficială pe care am avut-o în formaţie completă
ne-a pemis să finalizam discuţiile pe
documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea
precedentă, cu cele 12 cerinţe pe care noi le-
am formulat. Am căzut de acord asupra tuturor,
fie că este vorba de formula Guvernului
monocolor, fie că este vorba de zonă
economică unde am convenit asupra
necesităţii unor investiţii. Concluzia este că
împreună cu colegii mei ne vom prezenta în
faţă Biroului Permanent Executiv al ALDE unde
vom susţine ca Biroul să dea vot în favoarea
învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului
Guvern”, a spus Tăriceanu, în urma
negocierilor purtate cu PNL. 

PMP nu a ajuns la un consens
cu Orban

Eugen Tomac, liderul PMP,  a declarat,
marţi, că nu a ajuns la un consens cu Ludovic
Orban, deoarece acesta l-a informat că nu va
respecta cerinţele PMP, respectiv intrarea la
guvernare a PMP şi OUG pe primari în două
tururi. Totodată, Orban l-a anunţat că nu va
înfiinţa nici Ministerul pentru relaţia cu
Moldova. „A fost o întâlnire scurtă, de un minut.
Premierul desemnat ne-a informat că va
prezenta un Guvern monocolor. În urmă cu o
săptămână acelaşi premier desemnat le-a
promis colegilor mei parlamentari că şi PMP va
fi la guvernare în cazul în care pică Guvernul
Dăncilă. Înţeleg că partenerii de ieri ai lui
Dragnea, respectiv Tăriceanu, Hunor şi Ponta
au condiţionat prezenţa PMP în Guvern. Eu
trebuie să convoc Colegiul Naţional al
partidului, să discutăm despre poziţia pe care
PMP trebuie să o adopte”, a spus Tomac, după
negocierile purtate cu PNL. Liderul PMP a
susţinut că Ludovic Orban l-a informat că nu
vrea OUG pe alegerea primarilor în două tururi
şi nici înfiinţarea Ministerului pentru relaţia cu
Moldova, chestiuni fundamentale pentru PMP.

Dragnea contestă din nou
condamnarea din dosarul
DGASPC

Liviu Dragnea a formulat prin avocaţi,
marţi, la instanţa supremă, recurs în casaţie, o
altă cale de atac faţă de condamnarea de 3 ani
şi 6 luni în dosarul angajărilor fictive de la
DGASPC Teleorman. Iniţial, fostul lider PSD a
depus, tot la ICCJ, şi o contestaţie în anulare în
acelaşi dosar. Avocaţii lui Liviu Dragnea au
formulat, marţi, recurs în casaţie faţă de decizia
de condamnare în dosarul DGASPC, se arată
pe portalul instanţei supreme. De altfel, fostul
preşedinte PSD a formulat, la finele săptămânii
trecute, altă cale de atac împotriva
condamnării: o contestaţie în anulare - o cale
de extraordinară de atac la decizia definitivă de
condamnare la 3 ani şi jumătate.

Pe scurt

Liberalii ar vrea ca votul de
învestitură pentru noul
Guvern să fie dat într-un

plen reunit al Parlamentului, miercuri,
30 octombrie. PSD ar vrea însă ca
votul să fie dat de Legislativ luni, 4
noiembrie, au declarat surse
parlamentare. Potrivit surselor citate,
PSD ar vrea ca Birourile permanente
reunite să aprobe următorul calendar:
audierea miniştrilor marţea, miercurea
şi joia viitoare, iar votul să fie dat luni,
4 noiembrie. În schimb, premierul
desemnat Ludovic Orban a declarat,
marţi, că ar vrea ca votul de
învestitură să fie marţea sau
miercurea viitoare, respectiv pe 29
sau 30 octombrie. „Propunerea
noastră a fost să susţinem un
calendar de învestitură cât mai rapid.
Luni cel mai probabil vor fi convocate
Birouri permanente reunite. Audierea
miniştrilor luni, dacă este posibil şi
marţi dimineaţă. După ora 14.00 să fie
votul de învestitură. Dacă nu este
posibil, să fie luni după-amiaza şi
marti audierile candidaţilor la funcţia
de miniştri şi miercuri votul de
învestitură”, a afirmat Ludovic Orban,
marţi, la Parlament.

Constituţia prevede că prim-
ministrul desemnat va cere, în termen
de 10 zile de la desemnare, votul de
încredere al Parlamentului asupra
programului şi a întregii liste a
Guvernului. Programul şi lista
Guvernului se dezbat de Camera
Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă
comună. Birourile permanente
stabilesc data şedinţei comune, la cel

mult 15 zile de la primirea programului
şi listei Guvernului, luând totodată
măsuri pentru convocarea deputaţilor
şi senatorilor. Fiecare candidat pentru
funcţia de ministru, înscris în lista
Guvernului, va fi audiat, în şedinţă
comună, de către comisiile
permanente ale celor două Camere al
căror obiect de activitate corespunde
sferei de competenţă a viitorului
ministru. În urma audierii, comisiile vor
întocmi un aviz comun consultativ,
motivat, pe care îl vor prezenta
candidatului pentru funcţia de prim-
ministru. Respectivele avize vor fi
depuse la cele două birouri
permanente care dispun difuzarea lor

deputaţilor şi senatorilor. Dacă, în
urma audierii, un candidat pentru
funcţia de ministru a primit aviz
nefavorabil, prim-ministrul desemnat
poate prezenta o nouă propunere sau
poate să menţină propunerea iniţială.
Dacă prim-ministrul desemnat a
nominalizat o altă persoană pentru
funcţia de ministru, respectiva
persoană va fi audiată iar votul pentru
acordarea încrederii Guvernului se va
da după depunerea unui nou aviz.
Pentru a trece, Guvernul propus are
nevoie de votul majorităţii deputaţilor
şi senatorilor din Parlament, adică 233
dintre totalul de 465. Votul este secret
şi se exprimă prin bile.

Preşedintele USR, Dan Barna, a
anunţat marţi că a ajuns la un acord
cu reprezentanţii PNL şi, probabil, la
finele săptămânii viitoare, formaţiunea
pe care o conduce va lua o decizie
finală de susţinere a noului guvern.
“USR consideră că soluţia corectă
discutată cu premierul desemnat şi cu
preşedintele este cea a alegerilor

anticipate. Preşedintele
României a decis însă că
acestea nu sunt o soluţie în
acest moment. Am încercat
zilele trecute să verificăm dacă
există majoritate pentru
susţinerea guvernului. Ceea ce
s-a întâmplat ieri în Parlament a
dovedit că nu există majoritate.
(...) Ţinând cont şi de poziţia
premierului desemnat şi de a
PNL (...), am venit cu o
propunere de acord politic în
care am introdus priorităţile şi
aspectele foarte importante pe
care USR le consideră ca fiind
necesar să existe în agenda
acestui guvern. (...) Am solicitat
în propunerile de acord să fie
foarte clar că alegerile
anticipate trebuie să rămână pe
masă ca un obiectiv care să
urmeze în termen scurt după

alegerile prezidenţiale. Premierul
desemnat Orban a fost de acord. (...)
Am ajuns la finalul discuţiilor la un
acord. În momentul de faţă mai sunt
necesare câteva formulări asupra
cărora vom cădea de acord în zilele
următoare. Probabil pe la finele
săptămânii vom vedea şi lista
guvernului şi vom lua o decizie finală

de susţinere a învestiturii a acestui
guvern”, a declarat Barna la
Parlament, la finalul discuţiilor cu
conducerea PNL.

Potrivit lui Barna, priorităţile
menţionate în acest acord politic sunt
din domeniul Justiţiei, legislaţiei
electorale, economiei şi mediului.
“Priorităţile pe care noi le-am
menţionat în acest acord politic
vizează recursul compensatoriu,
desfiinţarea Secţiei Speciale şi
renunţarea la pensionarea anticipată
a magistraţilor şi iniţiativa ‘Fără
Penali’, cu o completare privind şi
iniţiativa comună USR-PNL rezultată
din referendum, şi acestea sunt toate
sub prevederea generică de
recomandări privind implementarea
MCV. Acestea sunt priorităţile pe
Justiţie, a precizat liderul USR. 
În ceea ce priveşte legislaţia
electorală, sunt patru priorităţi - votul
în două tururi pentru alegerea
primarilor şi preşedinţilor consiliilor
judeţene, reducerea numărului de
semnături la un prag rezonabil pentru
toate tipurile de alegeri, corecta
reprezentare a diasporei în
Parlamentul României şi scurtarea
termenelor de organizare a alegerilor
anticipate.

Preferințe

Data și procedurile pentru votul
de învestitură a noului Guvern 

USR va decide săptămâna viitoare dacă
susține noul guvern


