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„Nu candidez. O să 
susţin o echipă care să 
coordoneze şi să relanse-
ze partidul pentru alege-
rile locale şi parlamenta-
re. (...) Să vedem cu ce 
reformă vine fiecare can-
didat, echipa pe care o 
are în jur. Nu am discu-
tat despre aceste lucruri 
(dacă sunt mai mulţi can-
didaţi - n.r.), probabil că 
astăzi vom afla mai mul-
te, nu fac parte din echi-
pa de conducere a PSD. 
Probabil, astăzi, vedem 
dacă preşedintele interi-
mar va candida, eu sper 
să candideze şi sper să 
ne pregătim cât mai re-

pede pentru alegeri. Îl 
susţin pe domnul Ciola-
cu, a preluat (partidul - 
n.r.) într-o perioadă di-
ficilă, am văzut că a co-
ordonat foarte bine tre-
cerea moţiunii de cenzu-
ră. Deci, eu cred că s-au 
făcut paşi în direcţia cea 
bună”, a declarat Dăncilă 
la Parlament, înaintea re-
uniunii CExN al PSD.

Dăncilă e 
convinsă că tema 
anticipatelor este 
o diversiune

Fostul preşedinte al 
PSD consideră că tema 

alegerilor anticipate este 
invocată de liberali pen-
tru a atrage atenţia de la 
faptul că punctul de pen-
sie nu va creşte sau de la 
alte „măsuri împotriva ro-
mânilor”. „Important es-
te de ce vor cei de la PNL 
alegeri anticipate. Cred că 
de aici trebuie să plecăm. 
(...) E clar că vor o politi-
că de austeritate, e clar că 
ne îndreptăm către FMI, e 
clar că în martie s-ar pu-

tea declanşa procedu-
ra de deficit bugetar ex-
cesiv, ceea ce presupune 
un plan de măsuri din par-
tea Comisiei Europene. Şi, 
pentru că ştiu că toate 
acestea care urmează, că 
nu pot creşte punctul de 
pensie, că vor veni cu mă-
suri pe care românii nu le 
doresc, atunci soluţia este 
dată de alegerile anticipa-
te. Oricum PSD e pregă-
tit”, a susţinut Dăncilă.
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Biroul Executiv al PNL a 
aprobat, luni, noul Cabi-
net Orban, care are ace-
eaşi componenţă ca cel 
anterior, potrivit unor sur-
se liberale. 
Lista de miniştri propusă 
de premierul desemnat 
Ludovic Orban este:
 Raluca Turcan - vice-
prim-ministru;  Florin 
Cîţu - ministrul Finanţe-
lor Publice; Marcel Ve-
la - ministrul Afacerilor 
Interne;  Bogdan Au-
rescu - ministrul Aface-
rilor Externe;  Cătălin 
Predoiu - ministrul Jus-
tiţiei;  Nicolae Ciucă 
- ministrul Apărării Na-
ţionale;  Virgil Popes-
cu - ministrul Economiei, 
Energiei şi Mediului de 
Afaceri;  Lucian Bode 
- ministrul Transporturi-
lor, Infrastructurii şi Co-
municaţiilor;  Adrian 

Oros - ministrul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rura-
le;  Costel Alexe - mi-
nistrul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor;  Ion Şte-
fan - ministrul Lucrări-
lor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei;  Marcel 
Boloş - ministrul Fondu-
rilor Europene;  Victor 
Costache - ministrul Să-
nătăţii;  Monica Ani-
sie - ministrul Educaţiei 
şi Cercetării;  Bogdan 
Gheorghiu - ministrul 
Culturii;  Ionuţ Stroe 
- ministrul Tineretului şi 
Sportului;  Violeta Ale-
xandru - ministrul Muncii 
şi Protecţiei Sociale. 
De asemenea, conduce-
rea liberalilor a aprobat 
actualizarea programului 
de guvernare, eliminând 
prevederile care au fost 
aprobate deja de Guvern 
în cele 3 luni de mandat.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Preşedintele PMP, Eugen 
Tomac, este de părere 
că ar fi un lucru „foarte 
ruşinos” să se confirme 
că există un „blat pufos” 
între PNL şi PSD pen-
tru declanşarea alegeri-
lor anticipate, subliniind 
însă că nu are motive să 
creadă într-un asemenea 
scenariu.
Prezent duminică la Par-
lament, unde a avut loc 
şedinţa Consiliului Exe-
cutiv al PMP, Tomac a 
fost întrebat de jurnalişti 
dacă crede în existen-
ţa unui „blat” între PNL şi 
PSD pentru a declanşa 
alegerile anticipate. 
„Ar fi un lucru foarte ru-
şinos dacă ar exista un 
asemenea blat. Şi nu mă 
refer la un blat politic şi 
nici la un blat din acela 
pufos. Mi-ar părea rău să 
se confirme un aseme-
nea scenariu, că există 

un blat pufos între PNL 
şi PSD. Mi-ar părea rău 
să se întâmple acest lu-
cru. Până la această oră, 
nu am motive să cred că 
acest lucru s-a întâm-
plat, dintr-un simplu mo-
tiv, pentru că Guvernul 
şi-a asumat răspunde-
rea pe alegerea primari-
lor în două tururi, cole-
gii mei au fost la discuţii 
în Parlament, unde Pon-
ta a spus că nu va vo-
ta căderea Guvernului în 
cazul în care îşi va asu-
ma răspunderea pe acest 
subiect. Prin urmare, pâ-
nă la această oră, refuz 
să cred că există un blat, 
fie el pufos, între cele do-
uă partide. Însă viaţa ne 
va arăta, mai sunt puţine 
zile, vom vedea cum vo-
tează PSD atunci când 
îşi va prezenta premierul 
Orban cabinetul”, a spus 
Tomac.

Guvernul Orban II, aceeași componență 
ca și primul

Eugen Tomac: Un „blat pufos” între PSD 
și PNL, ar fi rușinos

Preşedinţii celor 
două Camere ale 
Parlamentului 
vor depune la 
CCR o sesizare 
pe conflictul 
juridic de natură 
constituţională 
privind 
desemnarea 
premierului, a 
anunţat, luni, 
preşedintele 
Camerei 
Deputaţilor, Marcel 
Ciolacu, lider 
interimar al PSD.

„Am avut o şedin-
ţă prelungită cu colegii 
din teritoriu, ne-am făcut 
strategia pentru această 
mascaradă cu propunerea 
prim-ministrului desem-
nat, prim-ministrul demis, 
nici noi nu ştim bine cum 
să ne adresăm domnului 
Orban în acest moment. 
Am stabilit depunerea se-
sizării de către preşedin-
tele Camerei Deputaţilor 
şi preşedintele Senatului 
pe conflictul juridic de na-
tură constituţională. Vom 
aştepta răspunsul Curţii, 
chiar dacă nu stopează 
demersul. Nu este pentru 
prima oară când Guver-
nul Orban vine cu anumi-
te invenţii. Măcar suntem 
datori românilor ca aces-
te lucruri să nu se mai în-
tâmple în viitor”, a decla-
rat Ciolacu, la finalul Co-
mitetului Executiv al PSD, 

care a avut loc la Palatul 
Parlamentului.

„Un Guvern pe 
care nu îl va vota 
nimeni”

El a adăugat că a răs-
foit programul de guver-
nare „al Guvernului pe 
care nu îl va vota nimeni”. 
Preşedintele României în-
calcă voinţa Parlamentu-
lui nominalizându-l drept 
premier pe Ludovic Or-
ban, pentru că forul le-
gislativ tocmai i-a retras 
încrederea acestuia prin 
recenta moţiune de cen-
zură, se arată în sesiza-
rea la Curtea Constituţi-
onală. Conflictul juridic 
de natură constituţională 
între preşedinte şi Parla-
ment constă în exercita-
rea în mod discreţionar 
a atribuţiilor preşedinte-
lui,  altfel de cum aces-

tea sunt reglementate de 
Constituţie, de desemna-
re, în data de 6 februarie, 
a candidatului Ludovic 
Orban la funcţia de prim-
ministru, se menţionează 
în document.

Iohannis ar fi 
încălcat unele 
prevederi 
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 principiilor 
sau dispoziţiilor constitu-
ţionale”. În acest sens, 
au fost încălcate: „prin-
cipiul colaborării loiale în-
tre instituţiile publice, de-
rivat din art. 1 alin. (4); 
obligaţia constituţională 
de a veghea la respecta-
rea Constituţiei şi la buna 

funcţionare a autorităţi-
lor publice, înscrisă în art. 
80 alin. (2) teza I; obli-
gaţia constituţională de 
a exercita funcţia de me-
diere între puterile statu-
lui, înscrisă în art. 80 alin. 
(2) teza a II-a”, se susţi-
ne în sesizarea preşedin-
ţilor celor două Camere 
ale Parlamentului.

„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 este 
demis dacă o moţiune de 
cenzură, depusă în ter-
men de 3 zile de la pre-
zentarea proiectului de 
lege, a fost votată în con-
diţiile art. 113” se spune 
în document. 

Viorica Dăncilă nu candidează la 
Congresul PSD
Fostul premier Viorica Dăncilă a anunţat, luni, 
că nu va candida la Congresul extraordinar al 
PSD pentru funcţia de preşedinte al partidului, 
precizând că îl susţine pe actualul lider interimar, 
Marcel Ciolacu.

Preşedintele Iohannis, „pârât” 
la Curtea Constituţională


