
Birourile permanente
reunite ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului
au decis, luni, prin
consens, ca audierea
miniştrilor să aibă loc
marţi şi miercuri, iar votul
pentru învestirea
Guvernului Orban să fie
dat în plenul reunit de
luni. Preşedintele
Senatului, Teodor
Meleşcanu, a declarat că
audierea miniştrilor din
noul Guvern Orban va
avea loc marţi şi
miercuri, de la 9.00
dimineaţa până seara,
urmând ca votul pentru
învestirea Executivului să
fie dat în plenul reunit de
luni, de la ora 14.00.
„Prin consens s-a
adoptat ca, pentru
candidaţii la posturile de
ministru, audierile să fie
în zilele de marţi şi miercuri, de
dimineaţă, de la 9.00, până seara.
Am căutat să evităm încălecarea mai
multor comisii. Iar pentru luni (4
noiembrie - n.r.), s-a decis de
asemenea, în unanimitate, ca la ora
14.00, să aibă loc şedinţele reunite
pentru învestitura Guvernului”, a

afirmat Teodor Meleşcanu, după
şedinţa de luni a Birourilor
permanente reunite ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului. Şeful
Senatului a mai spus că intervenţiile
delegaţiilor şi prezentarea
programului de guvernare vor fi
făcute, timp de 10 secunde pentru

fiecare parlamentar. „S-a
convenit de asemenea ca
timpul de prezentare a
programului de guvernare
şi a intervenţiilor
delegaţiilor să fie, potrivit
cutumei noastre, de 10
secunde pentru fiecare
parlamentar. Vreau să
spun că a fost prezent, cu
această ocazie, şi prim-
ministrul desemnat,
domnul Orban, care a
prezentat lista Guvernului
şi programul Guvernului.
S-a luat notă de ele de
către Birourile permanente
reunite. Aşa că a fost o zi
foarte fructuoasă”, a
explicat Meleşcanu.
Întrebat de ce a fost
respins calendarul propus
de PNL, Teodor Meleşcanu
a precizat că nimeni din
Birourile permanente
reunite nu a insistat asupra

acestui program. „Nu a fost o variantă
a liberalilor. Nimeni nu a insistat
pentru miercuri. Nu a întrunit numărul
de voturi necesar şi atunci s-a trecut
la negocieri, prin intermediul liderilor
politici, care au ajuns la o concluzie
care a fost adoptată în unanimitate”,
a conchis Meleşcanu.
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Cozmin Guşă, acţionar al
Realitatea TV, s-a reînscris în
PSD

Cozmin Guşă, acţionar al postului
Realitatea TV, s-a reînscris în partid, potrivit
unui anunţ făcut pe Facebook de primarul
sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache.
Guşă a ocupat funcţia de secretar general
între 2001 şi 2003, în timpul guvernării
Adrian Năstase. ”Prieteni vechi, proiecte
noi, muncă în echipă. #1pentrutoti

#ReusimImpreuna
#CozminGusa
#PaulStanescu”, a
scris Dan
Tudorache pe
Facebook. El a
postat şi o fotografie
în care apare alături
de Cozmin Guşă şi
de Paul Stănescu.
La secţiunea
comentarii
Tudorache a postat
şi o fotografie cu
adeziunea lui
Cozmin Guşă,
datată 28 octombrie
2019. Cozmin Guşă
a fost secretar

general al PSD între 2001 şi 2003, în timpul
guvernării Adrian Năstase. După ce a
demisionat din PSD, Guşă s-a înscris în
Partidul Democrat. În 2004 a fost şef de
campanie a lui Traian Băsescu. Ulterior,
Cozmin Guşă a înfiinţat în 2005, alături de
Aurelian Pavelescu şi Lavinia Şandru,
Partidul Iniţiativa Naţională. Şase ani mai
târziu Tribunalul Bucureşti a admis
comasarea prin absorbţie cu Uniunea
Naţională Pentru Progresul României.

Programul de guvernare al
PNL, „axat pe austeritate“

Programul de guvernare anunţat de
premierul desemnat, Ludovic Orban, este
“axat pe austeritate”, a susţinut, luni, prim-
ministrul demis, Viorica Dăncilă, la
începutul reuniunii Executivului. “Românii
sunt foarte atenţi la ceea ce se întâmplă şi
sunt preocupaţi ca salariile, pensiile şi
drepturile sociale să le fie plătite la timp şi
să nu fie tăiate în următoarea perioadă. Le
înţeleg temerile şi sunt absolut justificate.
Programul de guvernare anunţat de
premierul desemnat este axat pe
austeritate, fie că înseamnă îngheţarea
pensiilor, concedieri în sistemul bugetar şi
tăieri de salarii, ori lipsa de soluţii în
domenii prioritare, precum sănătatea,
educaţia şi infrastructura. Este un program
de guvernare lipsit de viziune şi de
coerenţă”, a declarat Dăncilă. În opinia sa,
lista miniştrilor propuşi denotă
“improvizaţie”, iar numărul mic al femeilor
arată “lipsa de preocupare pentru egalitatea
de gen”.

Pe scurt.

Călin Popescu Tăriceanu a
anunţat, luni, că ALDE a aprobat în
forurile statutare acordul pe care
urmează să îl semneze cu PNL la ora
18:00. Acordul conţine 12 condiţii,
printre care restructurarea Guvernului,
listarea la bursă a Companiei
Hidroelectrica şi fără modificări în
justiţie prin OUG. „Principalul punct pe
ordinea de zi a fost discutarea şi
aprobarea conţinutului acordului
politic între ALDE şi PNL privind
susţinerea în Parlament pentru votul
de încredere al Guvernului condus de
Ludovic Orban. Ne vom întâlni astăzi
la ora 18:00 pentru a semna acest
acord, pe care l-am supus discuţiei şi
aprobării forurilor statutare. Votul a
fost unul covârşitor, doar două
abţineri, în rest toţi colegii au votat
pentru. Acest acord conţine nu mai
puţin de 12 puncte pe care le-am
discutat şi le-am negociat cu cei din

PNL şi care vizează o
serie de chestiuni
imporante care ţin de
mersul înainte al
României, fie că
discutăm de planul
politic, fie că discutăm
de elemente de
economie sau de
funcţionarea instituţiilor”,
a spus Călin Popescu
Tăriceanu, după şedinţa
ALDE care a avut loc în
Parlament. El a spus că
formarea unui Guvern
monocolor este necesar,
pentru a nu exista o discuţie privind
legitimitatea structurii politice a
acestui Guvern. „Câteva dintre ele,
acordul privind organizarea alegerilor
în două tururi sau acordul referitor la
reformele care vor urma să fie făcute
în justiţie, care vor fi făcute numai pe

cale parlamentară, excluzând orice
modalitate de a recurge la OUG,
conform rezultatului referendumului
din 26 mai. Am insistat şi pe
componente economice, cel mai
important e cel referitor la proiectele
de infrastructură”, a spus Tăriceanu.

Calendarul PNL, respins. Votul de
învestitură a Guvernului se dă luni

Tăriceanu a anunţat:

ALDE a aprobat acordul cu PNL, cu doar două abţineri

Teodor Meleșcanu:
(Calendarul propus de
PNL) „nu a întrunit
numărul de voturi
necesar şi atunci s-a
trecut la negocieri, prin
intermediul liderilor
politici, care au ajuns
la o concluzie adoptată
în unanimitate”

Copiii din Centrul ”Micul Rotterdam” au vizitat Palatul Victoria
O promisiune îndeplinită! Președintele Consiliului

Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, a dus luni
51 de copii din Centrul de Plasament ”Micul Rotterdam”
din Constanța în vizită la Palatul Victoria și la Palatul
Parlamentului, la invitația premierului Viorica Dăncilă.
Astfel, au fost făcute toate demersurile pentru ca cei
mici să se bucure la maximum de această vizită în

București. “Orice promisiune trebuie îndeplinită. Am
reușit ca în nici două săptămâni să îi aducem pe copiii
de la Centrul Micul Rotterdam la București. A fost o
reală bucurie să le facem o surpriză acestor copii. Au
vizitat Palatul Victoria și Palatul Parlamentului, iar
premierul Viorica Dăncilă a fost o gazdă extraordinară.
Am reușit să le oferim o experiență de neuitat, iar

mobilizarea a fost exemplară. Mulțumim autorităților
centrale pentru invitație, dar și pentru primirea
călduroasă”, a declarat Marius Horia Țuțuianu. Invitația
la București a fost lansată de Viorica Dăncilă în urmă cu
10 zile, după o vizită la Centrul De Plasament ”Micul
Rotterdam”. În cadrul vizitei de luni, cei mici au primit și
cadouri: rechizite, ghiozdane și dulciuri.

La invitația Vioricăi Dăncilă


