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„Votul în două tururi 
rămâne o prioritate, indi-
ferent ce se întâmplă în 
continuare, avem priorită-
ţile pe justiţie - «Fără pe-
nali în funcţii publice», de 
asemenea confiscarea ex-
tinsă, recuperarea preju-
diciilor atunci când sta-
tul şi cetăţenii sunt furaţi. 
Avem propuneri pe partea 
de mediu - acea lege îm-
potriva poluării de la gro-
pile de gunoi numită Le-
gea mirosurilor, avem o 
propunere pentru un DNA 
al pădurilor - un Parchet 
care să fie specializat pe 
aceste infracţiuni care ve-
dem că la nivel local nu re-

uşesc să fie stârpite şi nu 
se fac progrese împotriva 
lor. Susţinem în continu-
are desfiinţarea pensiilor 
speciale şi pentru noi as-
ta rămâne o prioritate prin 
abrogare sau plafonare”, 
a declarat Drulă, la Parla-
ment.

USR susține 
creșterea 
contribuțiilor la 
Pilonul II și III de 
pensii

În ce priveşte pensii-
le, USR susţine creşterea 
contribuţiilor la Pilonul II 

şi mai ales la Pilonul III 
şi are şi o propunere pri-
vind transparenţa Consi-
liilor locale, care se refe-
ră la transmiterea şedin-
ţelor. 

„USR mai susţine 
proiectul de debirocrati-
zare pe care preşedintele 
l-a trimis, din păcate, în 
Parlament”, a menţionat 
deputatul USR. 

Liderul USR, Dan 
Barna, a precizat, re fe-
rin du-se la legislaţia elec-
torală, că parlamenta-
rii Uniunii doresc să fie 
„foarte fermi” în ceea ce 
priveşte reprezentarea 
corectă a diasporei, re-
spectiv creşterea numă-
rului parlamentarilor din 
diaspora - punct prevăzut 
şi în acordul cu PNL.
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PSD va veni cu o propu-
nere de premier din afa-
ra partidului, dacă va tre-
ce moţiunea de cenzură, 
a declarat, luni, preşedin-
tele interimar al partidu-
lui, Marcel Ciolacu. 
„Îmi pare rău că preşe-
dintele României s-a an-
tepronunţat şi a spus că 
o să vină cu aceeaşi pro-
punere (de premier - n.r.) 
în persoana domnului Or-
ban. Am avut o discuţie 
foarte aplicată împreu-
nă cu colegii mei din ţară 
şi din Parlament şi totuşi 
se pare că vom veni cu 
o propunere de prim mi-
nistru din afara partidului. 
Şi nu este domnul amba-
sador în Statele Unite”, a 
precizat Ciolacu, la Par-
lament.
Întrebat dacă propune-
rea de premier ar putea fi 
Sorin Grindeanu, Ciolacu 

a spus: „Nu am stat cu 
dânsul de vorbă”. 
„Eu nu o să votez nicio-
dată un Guvern PNL şi 
nu o să recomand, cât 
sunt preşedinte interimar 
la acest partid, să voteze 
vreodată pe Orban prim 
ministru. (...) Eu, să-l vo-
tez pe Oban? Doamne 
fereşte!”, a spus Ciolacu, 
întrebat ce va face PSD 
în cazul în care propune-
rea de premier nu va fi 
acceptată de preşedinte.
Moţiunea de cenzură de-
pusă de PSD, după an-
gajarea răspunderii Gu-
vernului pe proiectul ale-
gerii primarilor în două 
tururi de scrutin, a fost 
prezentată, luni, în Par-
lament. Birourile perma-
nente reunite urmează să 
stabilească data dezba-
terii şi votului asupra mo-
ţiunii.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Ministrul Justiţiei, Cătă-
lin Predoiu, a declarat 
luni că proiectul privind 
desfiinţarea Secţiei spe-
ciale pentru investiga-
rea infracţiunilor din Jus-
tiţie este în stadiul de fi-
nalizare. 
„Proiectul este în stadiul 
de finalizare, mai avem 
câteva nuanţe de discu-
tat. Aş fi preferat să pot 
discuta şi cu conduce-
rile Parchetelor proas-
păt numite, dar timpul nu 
ne permite acest lucru, 
mai durează procedura 
de numire prin procedura 
de avizare a CSM - sec-
ţia de procurori, apoi la 
Preşedinţie. Probabil că 
o să facem acest lucru, 
respectiv punerea în dez-
batere publică înainte de 
a se face aceste numiri, 
eventual de către domnul 

preşedinte al României. 
Proiectul va merge că-
tre CSM pentru discuţii 
pe fond şi pentru aviz”, a 
spus Predoiu, după Biro-
ul Politic Naţional al PNL. 
El a spus că este o 
„chestiune de zile” pâ-
nă când proiectul privind 
desfiinţarea Secţiei spe-
ciale pentru investigarea 
infracţiunilor din Justiţie 
va fi pus în dezbatere.  
„Este o prioritate pe care 
noi vrem să o îndeplinim, 
nu o să o vedem respin-
să de o majoritate osti-
lă. Trebuie să avem în ve-
dere şi contextul în care 
lansăm acest proiect şi 
să ne asigurăm că traiec-
tul său este unul prin avi-
zare, aşa cum ne dorim, 
în sensul adoptării sale şi 
nu al respingerii”, a afir-
mat ministrul Justiţiei.

Ciolacu: PSD va veni cu o propunere de 
premier din afara partidului

Cătălin Predoiu: Desființarea Secției 
speciale, chestiune de zile!

Preşedintele 
PNL, premierul 
Ludovic Orban, 
a declarat, luni, 
că parlamentarii 
liberali vor vota la 
vedere împotriva 
moţiunii de 
cenzură, demers 
despre care a 
susţinut că nu are 
un număr suficient 
de voturi pentru a 
fi adoptat.

„Biroul Politic al PNL 
a stabilit poziţia partidu-
lui faţă de moţiunea de 
cenzură iniţiată de PSD. 
Obiectivul fundamen-
tal al PNL în materie de 
alegeri locale este să pu-
nă în practică voinţa ma-
jorităţii zdrobitoare a ce-
tăţenilor care îşi doresc 
o alegere democratică a 
primarilor prin interme-
diul alegerii primarilor în 
două tururi, cu 50% plus 
unu dintre cetăţenii care 
participă la vot. Plecând 
de la acest obiectiv fun-
damental, obiectivul PNL 
este acela de a împiedi-
ca adoptarea moţiunii de 
cenzură. În acest sens, 
am luat decizia ca parla-
mentarii PNL să fie pre-

zenţi în plen şi să voteze 
la vedere împotriva moţi-
unii de cenzură”, a spus 
Orban, după reuniunea 
Biroului Politic Naţional 
cu grupurile parlamenta-
re ale liberalilor.

Negocieri 
cu grupurile 
parlamentare 
partenere

El a anunţat că lide-
rii grupurilor parlamenta-
re ale PNL au fost man-
dataţi să poarte negocieri 
cu toate grupurile parla-
mentare partenere şi cu 
parlamentari individual, 
pentru a-i convinge să nu 
voteze în favoarea moţiu-
nii de cenzură. 

„Conform evaluării ac-
tuale pe care o avem, nu 
există un număr suficient 
de parlamentari astfel în-

cât să asigure reuşita mo-
ţiunii de cenzură”, a adău-
gat premierul Ludovic Or-
ban.

El a catalogat drept 
„minciuni gogonate” in-
formaţiile conform căro-
ra ar fi purtat negocieri 
cu PSD pentru a rămâne 
premier interimar. 

„Este o minciună go-
gonată, ca multe alte min-
ciuni care au fost lansa-
te de diverse site-uri sau 
posturi. Singurul obiec-
tiv al PNL este acela de 
a scăpa România de PSD 
şi de a asigura o guver-
nare responsabilă, proe-
uropeană, care să asigu-
re dezvoltarea Români-
ei. PNL nu are nimic de 
discutat cu PSD şi în ce-
ea ce mă priveşte pe mi-
ne nu am purtat de când 
sunt preşedinte al PNL ni-
cio negociere cu niciun 

reprezentant al PSD, alte-
le decât în cursul moţiunii 
de cenzură şi în  cursul în-
vestirii Guvernului, nego-
cieri individuale care au 
fost purtate cu parlamen-
tari pe care am putut să-i 
convingem să voteze îm-
potriva PSD şi să voteze 
învestirea Guvernului pe 
care îl conduc. Sunt niş-
te minciuni gogonate care 
sunt lansate în mod rău-
tăcios în spaţiul public, nu 
există absolut niciun fel 
de element de credibilita-
te, ci face parte dintr-un 
arsenal de propagandă, 
probabil tot al PSD, care 
caută disperat să reducă 
avansul evident al PNL”, a 
afirmat Orban.

Premierul a mai 
 subliniat că, dacă se va 
ajunge la alegeri antici-
pate, acest lucru nu se va 
realiza cu susţinerea PNL.

Liberalii vor vota la vedere 
împotriva moţiunii de 
cenzură

Cătălin Drulă: USR vrea un „DNA 
al pădurilor”
Votul în două tururi, „Fără penali în justiţie”, 
înfiinţarea unui DNA al pădurilor sau desfiinţarea 
pensiilor speciale se află printre priorităţile 
legislative ale USR, a declarat luni liderul 
deputaţilor Uniunii, Cătălin Drulă.


