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Preşedintele Camerei 
Deputaţilor a anunţat că 
din 465 de parlamentari 
şi-au înregistrat prezen-
ţa 188. „Întrucât nu es-
te cvorum, declar şedinţa 
închisă”, a precizat Marcel 
Ciolacu. 

Potrivit regulamen-
tului comun al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, 
pentru ca şedinţa în ca-
re se votează învestirea 
Guvernului Orban II să se 
poată desfăşura, este ne-
voie de prezenţa în sală 
a cel puţin 233 de parla-
mentari, astfel încât să se 

asigure cvorumul necesar 
şedinţelor comune.

PSD, ALDE și Pro 
România nu au 
participat la 
ședință

PSD, Pro România şi 
ALDE au anunţat că par-
lamentarii nu vor partici-
pa la şedinţă. Şedinţa a 
avut loc în aceeaşi zi în 
care Curtea Constituţi-
onală a stabilit că există 
conflict juridic între pre-
şedinte şi Parlament pri-
vind desemnarea lideru-

lui PNL, Ludovic Orban, 
în funcţia de premier. 

În 10 februarie, pre-
mierul desemnat Ludovic 
Orban a depus la Parla-
ment lista noului Cabinet, 
care cuprinde aceiaşi mi-
niştri ca în Guvernul ante-
rior, precum şi programul 
de guvernare actualizat.

În 17, 18 şi 19 februa-
rie a avut loc audierea mi-

niştrilor propuşi în comi-
siile parlamentare. Doar 
4 miniştri - Nicolae Ciu-
că, Bogdan Aurescu, Virgil 
Popescu şi Adrian Oros - 
din cei 16 care au fost au-
diaţi în comisii - au obţinut 
un aviz pozitiv din partea 
parlamentarilor, restul fi-
ind avizaţi negativ. Avizul 
comisiilor parlamentare 
este consultativ.
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Fostul judecător al Curţii 
Constituţionale Toni Gre-
blă a afirmat, luni, că de-
ciziile CCR trebuie res-
pectate, iar premierul de-
semnat Ludovic Orban 
trebuie „cât mai repe-
de posibil să-și depună 
mandatul la Cotroceni”. 
Precizările vin după ce 
Curtea Constituţională 
a României a stabilit că 
există conflict juridic între 
preşedinte şi Parlament 
privind desemnarea lide-
rului PNL Ludovic Orban 
în funcţia de premier. 
„Preşedintele, ca de alt-
fel orice cetăţean al ţă-
rii, cu atât mai mult pre-
şedintele României, tre-
buie să respecte deci-
ziile CCR şi, de aseme-
nea, premierul desem-
nat trebuie cât mai repe-

de posibil - astăzi, mâine 
-  să-şi depună mandatul 
la Cotroceni, constatând 
că, pe de o parte au fost 
vicii de constituţionalita-
te în desemnarea sa, dar, 
în acelaşi timp, pe de al-
tă parte, el nu poate să 
închege o majoritate par-
lamentară care să-i sus-
ţină toată candidatura, 
ba dimpotrivă, am văzut, 
chiar partidul din care fa-
ce parte şi el însuşi - au 
declarat că nu o să-l vo-
teze pe Ludovic Orban”, 
a declarat Toni Greblă, 
pentru AGERPRES.
El a adăugat că preşe-
dintele Klaus Iohannis 
trebuie să reia consultări-
le cu partidele politice, în 
vederea desemnării unui 
candidat pentru funcţia 
de premier.

Ludovic Orban acuză CCR de „partizanat 
în favoarea PSD”

Toni Greblă: Orban trebuie să-și depună 
mandatul imediat

Curtea Constituţio-
nală a României (CCR) 
a stabilit luni că există 
conflict juridic între pre-
şedinte şi Parlament pri-
vind desemnarea lideru-
lui PNL, Ludovic Orban, 
în funcţia de premier. Ast-
fel, preşedintele Klaus Io-
hannis trebuie să facă o 
nouă nominalizare pentru 
funcţia de premier. 

Luni, Curtea Consti-
tuţională a dezbătut se-
sizarea referitoare la un 
conflict juridic de natură 
constituţională între pre-
şedinte şi Parlament pri-
vind desemnarea lui Or-
ban în funcţia de premier.

Potrivit documentu-
lui semnat de preşedin-
ţii celor două Camere ale 
Parlamentului, conflictul 
constă în „exercitarea în 
mod discreţionar a atri-
buţiilor preşedintelui, ast-
fel cum acestea sunt re-
glementate de Constitu-
ţie, de desemnare, în da-
ta de 6 februarie, a can-
didatului Ludovic Orban 
la funcţia de prim-minis-
tru”.

Au fost încălcate 
principiile 
constituționale

În sesizare se arată 

că desemnarea lui Orban 
la funcţia de prim-minis-
tru a fost făcută „cu în-
călcarea, în mod direct 
sau indirect a principii-
lor sau dispoziţiilor con-
stituţionale”. În acest 
sens, ar fi fost încălcate: 
„principiul colaborării lo-
iale între instituţiile publi-
ce, derivat din art. 1 alin. 
(4); obligaţia constituţio-
nală de a veghea la res-
pectarea Constituţiei şi la 
buna funcţionare a au-
torităţilor publice, înscri-
să în art. 80 alin. (2) te-
za I; obligaţia constituţi-
onală de a exercita func-
ţia de mediere între pu-
terile statului, înscrisă în 
art. 80 alin. (2) teza a II-
a”, se susţine în sesizare. 

„De asemenea, prin 
acest demers, preşedin-
tele României a nesoco-
tit şi a deturnat de la sco-
pul prevăzut de legiuito-
rul constituant dispoziţi-
ile imperative înscrise în 

art. 114 alin. (2) din Le-
gea fundamentală, potri-
vit cărora Guvernul es-
te demis dacă o moţiu-
ne de cenzură, depusă 
în termen de 3 zile de la 
prezentarea proiectului 
de lege, a fost votată în 
condiţiile art. 113. Nomi-
nalizându-l drept premier 
pe Ludovic Orban, preşe-
dintele României încalcă 
voinţa Parlamentului, ca-
re tocmai i-a retras încre-
derea acestuia prin re-
centa moţiune de cen-
zură. Respingând propu-
nerea de premier formu-
lată de o majoritate par-
lamentară, preşedinte-
le României va declanşa, 
astfel cum a declarat, un 
conflict juridic de natură 
constituţională, împiedi-
când formarea unui Gu-
vern, cu scopul declarat 
de a dizolva Parlamentul 
şi de a ajunge la alegeri 
anticipate”, se mai arată 
în sesizare.

Premierul desemnat, Lu-
dovic Orban, a afirmat 
luni cu privire la decizia 
CCR că este vorba de un 
„partizanat în favoarea 
PSD” şi a susţinut că va 
încerca să formeze o ma-
joritate parlamentară. 
„Nu există nicio prevede-
re constituţională care îl 
împiedică pe preşedintele 
României să nominalizeze 
un candidat de premier 
cum sunt eu. De o bună 
bucată de vreme, aproa-
pe orice conflict juridic 
de natură constituţională 
sau orice sesizare a CCR 
a fost tratată de CCR de 
pe poziţii partizane, dân-
du-se satisfacţie PSD, fie 
grupurilor parlamentare 
ale PSD care au făcut se-
sizări, fie preşedinţilor ce-
lor două Camere care au 
invocat conflicte juridice 
de natură constituţiona-
lă atât pe vremea în care 
Dragnea era preşedintele 
Camerei Deputaţilor, cât 
şi astăzi. Nu putem să nu 

constatăm un partizanat 
evident în favoarea PSD, 
care a fost manifestat sis-
temic de ani buni în de-
ciziile CCR. Personal, nu 
pot să înţeleg pe ce text 
constituţional se bazează 
această decizie. Curtea 
Constituţională se con-
trazice, invocă o decizie a 
CCR privitoare la un pro-
iect de revizuire a Con-
stituţiei care a avut loc în 
anul 2014, uitând că în 
anul 2018, prin decizia nr. 
875, a statuat privitor la 
CCR faptul că acele pro-
nunţări ale CCR privitoa-
re la iniţiative de revizui-
re a Constituţiei care nu 
au fost materializate, ca-
re nu au fost adoptate, nu 
pot face parte din juris-
prudenţa CCR”, a spus 
Orban, care a afirmat că 
vede decizia CCR „foar-
te prost”.
Premierul a opinat că 
procedura de învestire a 
Guvernului trebuia să se 
deruleze.

CCR a decis: Iohannis trebuie 
să propună alt prim-ministru

Curtea Constituţională a constatat, luni, 
în acord cu Decizia CCR nr.80/2014, că 
desemnarea candidatului la funcţia de 
prim-ministru trebuie să aibă ca scop 
asigurarea coagulării unei majorităţi 
parlamentare în vederea formării unui 
nou Guvern.

Guvernul Orban 2 nu a fost învestit 
din lipsă de cvorum
Şedinţa Parlamentului pentru învestirea 
Guvernului Orban II a fost închisă, luni, de 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel 
Ciolacu, liderul PSD, care a anunţat că nu 
există cvorumul necesar pentru desfăşurarea 
lucrărilor.


