
Viorica Dăncilă a
confirmat marți că Victor
Negrescu este
propunerea Guvernului
său pentru funcţia de
comisar european,
scrisoarea către Bruxelles
fiind trimisă ieri. „Probabil
închei astfel şi acele
informaţii apărute în
spaţiul public potrivit
cărora, de fapt, e locul
păstrat pentru Viorica
Dăncilă. Din start am spus
că nu îmi abandonez
echipa. Voi fi alături de
colegii mei, sunt
preşedintele PSD şi
candidatul la
prezidenţiale”, a încheiat
Dăncilă. Premierul demis
Viorica Dăncilă i-a
transmis, marţi,
preşedintelui Klaus
Iohannis că desemnarea comisarului
european din partea României
reprezintă o obligaţie a Guvernului,
după ce şeful statului a afirmat că
Dăncilă nu are nicio legitimitate de a
propune un candidat pentru această
poziţie. „Am văzut ieşirea furibundă a
preşedintelui Iohannis cu privire la
desemnarea comisarului european din

partea României, încă o încercare de
sabotare a intereselor ţării. Îl informez
pe Klaus Iohannis că decizia de a ne
desemna urgent comisarul este o
obligaţie a Guvernului României şi este
ferm şi explicit solicitată în scrisoarea
preşedintelui ales al Comisiei
Europene, doamna Ursula von der
Leyen. Se poate vedea, pentru că

acest document se află şi
în atenţia dumnealui, dar
alege să dezinformeze o
ţară întreagă în scop
electoral. Este ruşinos şi
este riscant pentru interesul
şi imaginea României.
Aşadar, fie că domnului
Iohannis îi convine sau nu,
acesta este procesul firesc
şi corect pe care ţara
noastră trebuie să îl
urmeze. Domnul Victor
Negrescu, chiar dacă nu se
califică drept “comisarul lui
Iohannis”, este fost ministru
al Afacerilor Europene şi
fost membru al
Parlamentului European,
un profesionist desăvârşit,
cu o vastă experienţă de
lucru în instituţiile
europene, în care am
deplină încredere că va

putea gestiona cu succes acest
mandat din partea României”, a
precizat Viorica Dăncilă pe Facebook.
Aceasta a ataşat postării o scrisoare
primită pe 28 octombrie, în care Ursula
von der Leyen, preşedintele ales al
Comisiei Europene, îi solicită țintit
premierului să prezinte “fără întârziere”
o propunere de comisar european.
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Florin Cîţu, singurul ministru
propus de PNL care a primit
aviz negativ

Ministrul propus al Finanţelor, Florin
Cîţu, a primit, marţi, aviz negativ în comisiile
reunite de buget-finanţe din Parlament, cu
19 voturi negative şi 19 voturi pozitive, fără
abţineri, după o şedinţă presărată de ironii și
acuzaţii. „A fost un vot politic. A fost o
audiere lungă, care nu a avut parcursul pe
care mi l-am dorit. Preşedintele Comisiei a

interpretat că este un vot negativ”, a spus
Cîţu, la ieşirea de la audieri. Audierea lui
Florin Cîţu a fost plină de schimburi dure de
replici între social-democraţi şi liberali.
Eugen Teodorovici s-a declarat nemulţumit
de faptul că ministrul propus pentru Finanţe,
Florin Cîţu, citeşte de pe foi priorităţile
mandatului său şi are răspunsirile tot pe foi.
„La TV e mai uşor, faţă în faţă vă
împiedicaţi”, le-a spus Teodorovici liberalilor.
Totodată, Teodorovici l-a acuzat pe Florin
Cîţu că are de plătit Primăriei Capitalei mai
multe taxe. „Pentru ultimii trei ani are de
plătit la Primaria Capitalei taxe pentru
cabinetul de parlamentar. Există şi o
somaţie. Tu nu-ţi plăteşti taxele!”, a spus
Teodorovici la audiere.

Cozmin Gușă vrea să
reformeze PSD

Cozmin Guşă a declarat, marţi, că a
desenat o „schiţă de reformare“ a PSD,
partid al cărui membru a devenit prin
adeziunea semnată luni, un proces de
transformare fiind necesar la nivelul tuturor
structurilor politice, chiar şi la PNL, care se
bucură în acest moment „de un val de
simpatie“. „Am tot analizat şi mi-am dat
seama că mă apropii de 50 de ani şi că ar
trebui să mă întorc pentru o perioadă în
politică şi, până la urmă, m-am decis. Şi
cum tot timpul eu am fost de stânga, am
ales PSD pentru că era singurul. Pro
România, chiar dacă se declară de stânga şi
are oameni din PSD, pe lângă faptul că are
această alură de tip securistic, nici nu are
aspiraţii, cel puţin câţiva lideri de acolo, care
să reprezinte interesele de stânga”, a
explicat Guşă. El a adăugat că schiţa de
reformare pe care a elaborat-o propune
acţiuni pentru perioada următoare care să
transforme PSD într-un „partid al românilor
buni“.

Pe scurt.

Dosarul în care Victor Costache,
propus pentru Ministerul Sănătăţii,
este acuzat de malpraxis, se află în
cercetare la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Alba Iulia, după ce
soţul unei femei decedate după
operaţie a spus, printre altele, că
diagnosticul iniţial a fost greşit.

Dosarul este deschis pentru faptă.
Potrivit procurorilor, pe rolul
Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Alba Iulia este înregistrat un
dosar penal privindu-l pe Victor
Costache, cauza fiind preluată de la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sibiu, în luna mai 2018. „În acest
dosar se administrează probe la
solicitarea părţilor procesuale, în
cauză nu s-a pus în mişcare acţiunea
penală împotriva vreunei persoane”,
explică procurorul general al PCA
Alba Iulia, Ilie Nariţa. Potrivit unor
surse judiciare, cercetările în acest
dosar au început după ce soţia unui
preot din Dolj a murit la şapte zile
după ce a fost operată pe cord de
Victor Costache, la spitalul privat din
Sibiu, iar bărbatul a considerat că
diagnosticul pus iniţial de doctor a fost
greşit, astfel că a depus o plângere la
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sibiu. Dosarul a fost transmis, ulterior,

la Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Alba Iulia. Victor Costache a
declarat marţi, după ce a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate din
Parlament, că în dosarul de malpraxis
are calitatea de suspect, că a mai fost
chemat de procurori la audieri şi că
„expertizele au fost favorabile”.
Costache a evitat să răspundă la
întrebările cu privire la acuzaţiile din
dosar, adăugând doar că este vorba
despre „malpraxis”: „Ne cramponăm
cu întrebări”, a spus el. În cadrul
audierii sale, întrebat despre
acuzaţiile de malpraxis care i se aduc,
Costache a spus că, dacă i se va
schimba calitatea suspect, îşi va da
imediat demisia de la minister. Victor
Costache, propus pentru Ministerul
Sănătăţii, are 45 de ani, este chirurg
cardiovascular, conduce un spital
privat în Sibiu şi este consilier al lui
Ludovic Orban pe probleme de
Sănătate.

Victor Negrescu, noua propunere
pentru funcţia de comisar european

Aviz favorabil pentru funcția de ministru

Medicul propus la Sănătate, suspect 
într-un dosar de malpraxis

Victor Costache

Dăncilă nu crede că vreun ales PSD ar vota Guvernul Orban
Premierul demis Viorica Dăncilă nu crede că vor fi

parlamentari PSD care vor vota Guvernul Orban, dar
spune că dacă vor exista, să îşi asume public gestul şi apoi
să îl explice comunităţilor din care provin. Întrebată marţi la
Cluj dacă vor fi parlamentari PSD care vor vota Guvernul
Orban, Dăncilă a răspuns: „Eu nu am auzit nicio voce, am
încredere în colegii mei, am încredere că nu vor participa la
vot, pentru că este greu de explicat pentru un deputat sau
un senator că a votat Guvernul. Nu ne referim la
persoane”. Potrivit Vioricăi Dăncilă, atunci când un

parlamentar se întoarce în comunitatea de unde a venit,
după ce a votat Guvernul Orban, va trebui să explice
primarilor că a votat pentru ca ei „să nu mai aibă programe
de dezvoltare”, pensionarilor că au votat „pentru îngheţarea
pensiilor: nu veţi mai primi creşterea punctului de pensie de
la 1 septembrie 2020”, bugetarilor că vor avea „tăieri
salariale şi că nu vor mai avea vouchere de vacanţă”, etc.
„Este foarte greu de explicat pentru un parlamentar atât din
opoziţie - pentru că noi suntem în opoziţie - cât şi pentru
cei aflaţi acum de partea PNL, a domnului Iohannis, de

fapt, pentru că dânsul este în spatele acestui aspect, că
votează împotriva românilor sau că votează o guvernare
care îi va sărăci. Este foarte greu de explicat acest lucru.
Cine face asta, să iasă public şi să îşi asume acest lucru,
pentru că românii vor întreba de ce l-au făcut”, a declarat
Dăncilă. Luni, Viorica Dăncilă spunea că toţi parlamentarii
din PSD care vor vota Guvernul Orban vor trăda PSD şi va
trebui să plece din partid. Ea adăuga că cei care au demis
Guvernul va trebui să îşi asume responsabilitatea de a
strânge voturile necesare pentru învestire.


