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„Vom face o evaluare a situ-
aţiei la nivelul Parlamentului, a 
potenţialului de opoziţie al PSD 
și al potenţialului de denaturare 
a proiectului legii bugetului de 
stat pe care-l are PSD și în func-
ţie de această evaluare vom lua 
decizia dacă mergem pe dezba-
teri normale sau pe angajarea 
răspunderii. Chiar dacă mer-
gem pe angajarea răspunderii 
(...) fiecare parlamentar, fiecare 
grup parlamentar, fiecare partid 
politic are posibilitatea de a de-
pune amendamente, urmând 
ca Guvernul să analizeze amen-

damentele care sunt propuse și 
să respingă acele amendamen-
te care nu sunt conforme cu vi-
ziunea și cu obiectivele noastre 
privitoare la buget, fie să ad-
opte acele amendamente care 
sunt benefice și care pot să cre-
eze efecte bune pentru econo-
mie și pentru societate”, a expli-
cat  Orban.

Premierul a evidenţiat im-
portanţa adoptării până la 
sfârșitul anului a bugetului. 
„Noi nu putem accepta practi-
ca PSD de a amâna pe februa-
rie sau martie adoptarea legii 

bugetului de stat fie din cau-
za incompetenţei, fie din cauza 
relei voinţe. Fiecare român tre-
buie să știe foarte clar, în func-
ţie de legea bugetului de stat, 
la ce venituri să se aștepte. Fi-
ecare companie trebuie să știe 
foarte clar, pentru a-și face un 
plan de afaceri pe anul 2020, la 
ce să se aștepte din partea bu-
getului, care e cadrul fiscal, ca-
re e cadrul bugetar, care sunt 
indicatorii economici, ce obiec-
tive are Guvernul în domeniul 
fiscal-bugetar”, a menţionat 
Orban. El a arătat că pentru fi-
ecare autoritate locală e vita-
lă adoptarea bugetului până la 
sfârșitul anului, pentru a putea 
să-și aprobe propriul buget și 
începe noile investiţii în funcţie 
de resursele financiare de care 
dispun în 2020.

Senatorul USR 
Florina Presadă 
a afirmat că va 
propune Comitetului 
Politic al partidului 
retragerea 
sprijinului acordat 
Guvernului Orban 
dacă acesta nu 
anunţă ”o măsură 
clară de revenire la 
alegerea primarilor 
în două tururi și 
ordonanţă de 
urgenţă pentru eliminarea 
din Codul Administrativ a 
pensiilor speciale pentru 
primari’”. ”(...) Avem un 
acord cu PNL, iar pe 
aceste două chestiuni nu 
am văzut nimic concret 
până acum. Timpul trece, 
iar în curând va fi prea 

târziu: pensiile speciale 
pentru primari intră în 
vigoare de la 1 ianuarie 
2020, iar comunităţile 
locale au nevoie de 
primari aleși în două 
tururi, nu de baroni locali”, 
a scris senatorul, pe 
Facebook.

USR i-ar putea retrage 
sprijinul Guvernului Orban

Ministrul de Externe 
Bogdan Aurescu l-a 
primit sâmbătă pe noul 
ambasador al SUA 
la București Adrian 
Zuckerman. Cei doi 
oficiali au discutat despre 
implementarea deciziilor 
strategice adoptate 
în domeniul securităţii 
energetice și cel 5G, cât 
și asupra obiectivului 
României de a accede la 
Programul Visa Waiver. 
Pe 20 noiembrie, Adrian 
Zuckerman a fost votat 
de Senatul american 

pentru funcţia de 
ambasador al Statelor 
Unite în România. 
Acesta îl înlocuiește 
pe Hans Klemm care 
preluase funcţia de 
ambasador al SUA la 
București în septembrie 
2015. Zuckerman este 
un avocat în industria 
imobiliarelor, provenind 
din firma de avocatură 
Seyfarth Shaw, cu sediul 
în New York, care a 
emigrat în copilărie din 
România către Statele 
Unite.

Premierul Ludovic Orban a declarat că este vitală 
adoptarea legii bugetului de stat până pe 31 
decembrie, el precizând că, dacă se va constata 
pericol de tergiversare, există și varianta de a decide 
angajarea răspunderii pe acest proiect.

Nou ambasador  
al SUA la București

City-managerul 
Primăriei comunei 
Chiajna, Petre 
Anghel, a anunţat 
ieri, pe pagina sa 
de Facebook, că a 
demisionat. Surse din 
interiorul Primăriei 
Chiajna ne-au declarat 
că și viceprimarul 
comunei, Ștefan 
Ofiţeru, dar și o parte 
dintre consilierii 
locali ALDE au ales 
să demisioneze, din 
aceleași motive.

“Astăzi mi-am de-
pus demisia din funcţia 
de City Manager al Pri-
măriei comunei Chiajna! 
Am hotărât să fac acest 
gest deoarece am obser-
vat că în ultima perioa-
dă există din ce în ce mai 
multe diferenţe de viziu-
ne în tre mine și condu-
cerea Primăriei. Am în-
cercat în activitatea mea 
să fac lucrurile ca la car-
te, să aduc un suflu nou 
în administraţie, dar, din 
păcate, de prea multe ori 
am fost blocat. Am por-
nit mai multe proiecte 
pentru comună. Pe unele 
am încercat să le grăbesc 
din dorinţa de a face lu-
cruri bune pentru comu-
nitate. Mă refer la reabi-
litarea structurii rutiere și 
pietonale a Străzii Rezer-
velor, ex tin derea reţelei 
de canalizare și a celei 
de apă potabilă, staţia 
de retenţie-pompare din 
Strada Macului, realiza-
rea unui drum de acces 
între Chiajna și Giulești-
Sârbi, la organizarea eve-
nimentelor culturale și 
distractive din pe rioada 
verii. Nu în ultimul rând, 

aș aminti demararea 
construcţiei campusului 
și a parcurilor de agre-
ment aferente acestu-
ia. Ultimele acţiuni între-
prinse de mine, precum 
consultarea ce tăţenilor 
privind pro iectele care 
ar trebui începute anul      
viitor, au dus la o ruptu-
ră totală. Vă mulţumesc 
dum neavoastră, locui-

torilor din Chiajna ca-
re aţi fost lângă mine și 
echipa tehnică cu sfa-
turi, cu critici construc-
tive. A fost o etapă fru-
moasă în care am încer-
cat să fim dedicaţi comu-
nei. Nu în ultimul rând, 
vreau să le mulţumesc 
tuturor funcţionarilor din 
”echipa tehnică a Primă-
riei”, care în această pe-

rioadă mi-au asigurat tot 
suportul lor. Sunt oameni 
minunaţi în Primărie care 
sunt dedicaţi activităţii lor 
și care pun mai presus de 
totul interesul public.

Sunt onorat că am 
lucrat în serviciul public, 
pentru Chiajna și pentru 
oamenii minunaţi ai aces-
tei comune”, a explicat 
Petre Anghel.

Demisii în cadrul Primăriei  
și Consiliului Local Chiajna

Este vital să avem bugetul până la sfârșitul anului!

„(...) Se apropie de final un mandat de patru 
ani de când am format o echipă cu Sandu 
(n.r. - Alexandru Neacșu). Primar și eu 
viceprimar! Atunci am bătut palma ca doi 
bărbaţi și prieteni, pentru binele localităţii, 
iar printre promisiunile făcute a fost să ne 
păstrăm cuvântul! Pe toţi cei care mi-au 
fost alături i-am rugat să-l voteze pe Sandu 
și să își păstreze încrederea în mine - că 
ce am promis se va realiza! Eu, personal, 
din poziţia de viceprimar mi-am dat toată 
silinţa ca lucrurile pe care ni le doream să 
se miște, să fiu aproape de oameni atunci 
când au mai mare nevoie, dar despre 
toate acestea vom discuta la momentul 
potrivit! În final, este dreptul fiecăruia să își 

aleagă drumul în viaţă. Eu (pentru funcţia 
de Primar) am ales să merg împreună 
cu Jan a lui Dascalu (pentru funcţia de 
viceprimar). Este un om serios și de cuvânt 
și am colaborat foarte bine, iar lângă noi au 
venit marea majoritate a consilierilor locali! 
Competiţia a adus întotdeauna lucruri bune 
și a dat dreptul alegătorului să asculte și 
să hotărască pentru viitorul lui! Am vrut ca 
acest anunţ să vină după Sărbători, dar 
tot mai mulţi au auzit zvonul și vor să știe 
adevărul! Nu mi-e rușine să ies, din nou, pe 
stradă, că pe stradă am fost tot mandatul 
meu! SĂRBĂTORI FERICITE!”, a scris și 
viceprimarul comunei Tunari, Cristian 
Niculae, pe facebook. 

Și la Tunari sunt tensiuni
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