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Lista de miniștri propuși de PNL
pentru viitorul guvern

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a
depus, joi, la Parlament, lista cu membrii
Cabinetului şi programul de guvernare. Orban
a venit la biroul preşedintelui Camerei
Deputaţilor pentru a depune documentele,
însoţit de miniştrii propuşi. Conform
prevederilor regulamentare, Birourile
permanente urmează să se întrunească
pentru a stabili data şedinţei comune, la cel
mult 15 zile de la primirea programului şi a
listei guvernului. Fiecare candidat pentru
funcţia de ministru 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. Programul şi lista Guvernului se
dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în
şedinţă comună. Parlamentul acordă
încredere Guvernului cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret, cu
bile. 

n COMPONENȚA CABINETULUI n
Componenţa Cabinetului pe care primul
ministru desemnat, Ludovic Orban, îl va
supune votului Parlamentului este
următoarea: Vicepremier - Raluca Turcan,
Ministerul Finanţelor Publice - Florin Cîţu,
Ministerul Afacerilor Interne - Marcel Vela,
Ministerul Afacerilor Externe - Bogdan
Aurescu, Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu,
Ministerul Apărării Naţionale - general Nicolae
Ciucă, Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de afaceri şi Turismul - Virgil
Popescu, Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Lucian Bode,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -
Adrian Oros, Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor - Costel Alexe, Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - Ion
Ştefan, Ministerul Fondurilor Europene - Ioan
Marcel Boloş, Ministerul Sănătăţii - Victor
Sebastian Costache, Ministerul Educaţiei Şi
Cercetării - Cristina Monica Anisie, Ministerul
Culturii - Bogdan Gheorghiu, Ministerul
Tineretului şi Sportului - Marian Ionuţ Stroe,
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Violeta
Alexandru.

Programul
de
guvernare

al Cabinetului Orban
cuprinde obiective pe
termen scurt.

“Situaţia politică
dificilă cu care
România se
confruntă astăzi
impune promovarea
unui program de
guvernare cu
obiective pe termen
scurt, care să
pregătească
reformele necesare
pentru modernizarea
României în spirit
european.
Obiectivele propuse
urmăresc în
principal: organizarea şi desfăşurarea
corectă a alegerilor politice programate
în 2020 şi reluarea dezbaterilor publice
privind legile Justiţiei pentru corectarea
lor în acord cu recomandările
instituţiilor europene; restructurarea
Guvernului şi refacerea capacităţii
administrative şi a încrederii cetăţenilor
în instituţiile statului prin reaşezarea
structurilor de guvernare centrală şi
locală pe principiile eficienţei
instituţionale şi meritocraţiei
administrative; tranziţia de la modelul
economic actual bazat pe creşterea
consumului, fără asigurarea investiţiilor
necesare sustenabilităţii cheltuielilor
publice, la un model economic care să
stimuleze dezvoltarea economică
bazată pe investiţii şi pe creşterea
competitivităţii şi productivităţii, având
ca obiectiv prioritar diminuarea
dezechilibrelor economice”, se
precizează în programul de guvernare. 

Conform documentului, PNL va
acţiona în următoarea perioadă pentru
“introducerea unor măsuri de corectare

a derapajelor înregistrate în
guvernarea PSD şi pentru
reorientarea politicilor publice către o
abordare durabilă în care creşterea
economică să creeze bunăstare”. “În
acelaşi timp, o serie de probleme
apărute în diverse domenii
(infrastructură, educaţie, sănătate,
agricultură, mediu etc.) se adaugă
acestor teme, creând un orizont de
aşteptare din partea cetăţenilor, ceea
ce reclamă adoptarea unor măsuri
urgente pe termen scurt. Pe de altă
parte, evoluţiile geopolitice şi
modificările ce vor avea loc în
structura Uniunii Europene au adus
pe agenda publică teme noi (Brexit,
imigraţie, schimbări climatice etc.),
pentru care societatea românească
cere poziţionări din partea celor
responsabili”, se arată în document.

Programul de guvernare
menţionează măsurile urgente pe
care Guvernul intenţionează să le ia,
printre care adoptarea OUG privind
restructurarea Guvernului, asigurarea

condiţiilor pentru
buna organizare a
alegerilor
prezidenţiale şi
nominalizarea
candidatului pentru
funcţia de comisar
european din partea
României. 
Alte măsuri urgente
sunt rectificarea
Legii bugetului de
stat şi a Legii
bugetului
asigurărilor sociale
de stat pentru 2019,
elaborarea
proiectelor Legii
bugetului de stat şi a
Legii bugetului
asigurărilor sociale
de stat pentru anul

2020, organizarea examenului de
rezidenţiat pentru absolvenţii
facultăţilor de medicină şi pregătirea
infrastructurii de transport şi a
sectorului energetic pentru perioada
de iarnă.

Printre măsurile urgente se află şi
avizarea proiectului de Lege pentru
abrogarea recursului compensatoriu
şi consolidarea serviciului de
probaţiune pentru monitorizarea
condamnaţilor eliberaţi condiţionat,
iniţierea procedurilor pentru
desemnarea titularilor la conducerea
Parchetelor, prorogarea intrării în
vigoare a prevederilor referitoare la
pensionarea magistraţilor de la 1
ianuarie 2020, desecretizarea
documentelor din MAI necesare în
ancheta privind Dosarul 10 august,
precum şi adoptarea măsurilor
necesare pentru a evita riscul de
dezangajare a fondurilor europene şi
pentru soluţionarea situaţiilor care fac
obiectul procedurilor de infringement,
mai arată documentul.

Pe termen scurt

Programul de guvernare 
al Cabinetului Orban

Pași neconstituționali

Orban a început cu stângul procedurile de învestire a noului guvern

Premierul desemnat Ludovic Orban și vicepremierul
propus, Raluca Turcan

Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, că
premierul desemnat Ludovic Orban

trebuia să vină mai întâi cu lista de
miniştri şi programul de guvernare, apoi
să propună calendarul pentru învestirea
Guvernului. El susţine că liderul PNL nu

a respectat paşii constituţionali. „În
cursul acestei dimineţi, atât eu, cât şi
preşedintele senatului, domnul

Meleşcanu, am primit o
adresă, o scrisoare din
partea domnului ministru
desemnat Ludovic Orban, cu
o propunere de calendar. Eu
aş dori să fiu foarte bine
înţeles! Vorbim de formarea
guvernului României şi
trebuie respectaţi paşii
constituţionali care trebuie
făcuţi. Cu adevărat nu pot să
resping această scrisoare
sau să nu iau act de ea, dar
nu aceştia erau paşii. (...)
Primul pas pe care trebuie

să-l facă primul-ministru desemnat este
să vină cu formula de guvern şi cu
programul de guvernare. Pe urmă,
atributul calendarului este al BPR, unde

normal se va vota şi se va tranşa, şi pe
urmă vom respecta acest calendar cu
audierile şi cu votul”, a spus Marcel
Ciolacu, în Parlament.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a
adăugat că nu se va prelungi mai mult
decât e nevoie calendarul de învestire a
Guvernului, însă audierile viitorilor
miniştri în comisiile de specialitate ale
Parlamentului nu pot fi „doar de formă”.
„Ce vă pot asigura este că nu vom
prelungi mai mult decât este nevoie
acest calendar, dar cred că şi dvs., şi
parlamentarii, doresc ca aceste audieri
să nu fie de formă (...). Trebuie să fie
nişte audieri foarte serioase, pe
respectarea Constituţiei şi a legilor ţării.
Repet, vorbim matur despre un viitor
guvern. Sunt una dintre persoanele care
după trecerea moţiunii nu consider că
suntem într-o criză majoră politică -
criză ar deveni în cazul în care acest

guvern nu va fi învestit”, a adăugat
Ciolacu.

Ludovic Orban a depus, joi, la
secretariatul Camerei Deputaţilor şi
Senatului, propunerea de calendar
pentru învestirea Guvernului. „Luni, 28
octombrie - convocarea şedinţei
Birourilor permanente reunite ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului; marţi,
29 octombrie - programarea audierilor
miniştrilor desemnaţi în şedinţele
comune ale comisiilor permanente ale
celor două Camere al căror obiect de
activitate corespunde sferei de
competenţă a viitorului ministru;
miercuri, 30 octombrie, începând cu ora
10:00 - convocarea şedinţei comune de
plen a Camerelor Parlamentului în
vederea acordării votului de încredere
Guvernului”, prevede calendarul propus
de Ludovic Orban, pentru învestirea
Guvernului său.

Marcel Ciolacu, președintele
Camerei Deputaţilor


