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”Noi am strâns un 
milion de semnături în 
stradă pentru revenirea 
la alegerea primarilor în 
două tururi. Legea noas-
tră a fost adoptată de Se-
nat şi este pe ordinea de 
zi a Camerei Deputaţi-
lor de mai bine de un an 
de zile. PSD refuză să o 

supună votului, tocmai 
pentru că ştie că există 
aproape o majoritate si-
gură în Camera Deputa-
ţilor care îşi doreşte să 
avem alegerea primarilor 
în două tururi. Regretăm 
că prin asumarea răspun-
derii Guvernului Orban pe 
acest proiect de lege am 

intrat în această criză po-
litică, din care vom ieşi 
destul de afectaţi toţi, ca 
societate. Noi nu ne te-
mem de anticipate. Da-
că vor fi anticipate, PMP 
este pregătit să meargă 
pe cont propriu în aces-
te alegeri. După 1 martie, 
PMP îşi va lansa candida-
ţii în toată ţara. Vom mer-
ge pe cont propriu şi sunt 
sigur că ţinta noastră de 
plus 10% este o ţintă re-
alistă”, a declarat Tomac. 
”Noi vrem să avem can-
didaţi peste tot în ţară. 
Obiectivul PMP în această 

campanie este să devină 
a treia forţă politică din 
punctul de vedere al nu-
mărului de reprezentanţi 
în administraţia publică 
locală. Avem, la ora actu-
ală, peste 2.500 de candi-
daţi pentru primăriile din 
ţară şi sunt convins că va 
creşte numărul candidaţi-
lor. Avem peste 1.500 de 
candidaţi pentru funcţia 
de consilieri judeţeni şi 
35.000 de candidaţi pen-
tru funcţia de consilieri în 
municipii, oraşe, comune. 
Intrăm în această compe-
tiţie cu o armată de oa-

meni foarte ferm angaja-
tă pentru a obţine rezul-
tate cât mai bune, de as-

ta şi aşteptările noastre 
(...) sunt foarte mari”, a 
mai declarat Tomac.

POLITICĂ

Thuma Hubert, pentru CJ Ilfov

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Costul crizei politice 
”declanșate de Pnl” 
este de 10 miliarde de 
lei, a declarat senatorul 
PSd Ștefan-radu Oprea, 
adăugând că ”este 
evident că Pnl a dus 
economia româniei în 
șanţ”. Potrivit acestuia, 
costul crizei politice este 
format din: 1,1 miliarde 
de lei pierderi ”doar din 
creșterea dobânzilor”, 
3,8 miliarde de lei vor fi 
pierdute prin ”scăderea 
veniturilor la bugetul de 
stat, ca efect al scăderii 
creșterii economice”, 4 
miliarde de lei pierdere 
”din cauza blocării 
administraţiei până 
la instalarea unui nou 
guvern”, 1,1 miliarde 
lei ”prin deprecierea 
cursului de schimb 
valutar, la peste cinci lei 
pentru un euro”. ”după 
trei luni de guvernare, 

este evident că Pnl a 
dus economia româniei 
în șanţ și în scurt timp 
vor ajunge la acele 
măsuri de austeritate, 
pentru că le este teamă 
de faptul că își vor 
înjumătăţi capitalul 
politic și atunci forţează 
anticipatele. anticipate 
egal austeritate”, a 
afirmat Oprea. Senatorul 
PSd a enumerat, printre 
cauzele care au dus 
la acest ”dezastru 
economic”, ”un dezmăţ 
al cheltuielilor”, afirmând 
că veniturile bugetare 
au scăzut brusc, iar 
Pnl a împrumutat 10 
miliarde de euro. ”au 
dus românia în deficit 
excesiv (...) au dat 
drumul unor cheltuieli 
foarte mari și au închis 
robinetul colectării 
veniturilor”, a mai spus 
Oprea.

thuma Hubert a fost 
desemnat (prin vot 
secret, de 51 dintre 
cei 55 de delegaţi, trei 
votând împotrivă și un 
delegat abţinându-se 
de la vot) candidatul 
Pnl la președinţia CJ 
ilfov. decizia a fost 
luată la întrunirea de 
joi, 21 februarie 2020, a 
Comitetului director al 
filialei ilfov a Pnl, care 
a avut loc în Otopeni. 
”(...) S-a luat decizia ca 
domnul thuma Hubert 
să fie candidatul Pnl la 
președinţia Consiliului 
Judeţean, iar eu să fiu 
candidatul la funcţia 
de senator, primul loc 
la Senat”, a declarat 
Marian Petrache, 
președintele Consiliului 
Judeţean ilfov, 

completând că ”este 
o decizie care trebuie 
respectată de toţi”. ”e 
alegerea Comitetului 
director. e o decizie 
politică pe care trebuie 
să o respecte toată 
lumea (...). e o decizie 
a Comitetului director 
și eu mă supun ei, nu 
contează ce îmi doresc 
eu și ce nu îmi doresc 
eu”, a explicat Marian 
Petrache.

Costul crizei politice

PMP nu se teme de anticipate
Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a 
declarat că partidul pe care îl conduce 
nu se teme de alegeri anticipate şi este 
pregătit să meargă pe cont propriu în 
situaţia în care vor fi organizate alegeri.

„Este o situaţie de o 
gravitate fără precedent, 
cu care nu ne-am mai în-
tâlnit”, a declarat Victor 
Ponta, adăugând că, în 
România, ar putea avea 
loc în perioada următoa-
relor săptămâni «un de-
zastru» în condiţiile în ca-
re e foarte posibil să apa-
ră focare de coronavirus, 
iar ţara nu are un guvern 
stabil. Potrivit liderului 
Pro România, premierul 
interimar şi desemnat Lu-
dovic Orban, dar şi minis-
trul interimar al Sănătă-
ţii, Victor Costache, nu au 

experienţa necesară pen-
tru a gestiona prevenirea 
răspândirii coronavirusu-
lui în ţară. 

„Eu cred că ceea ce 
s-a întâmplat în ultimele 
zile în România şi în lume 
ne pune pe toţi într-o si-
tuaţie poate la fel de di-
ficilă ca cea din 1977, de 
la marele cutremur. Avem 
o criză pe care trebuie să 
o gestionăm cu toţii. Eu 
 mi-aş dori ca mâine di-
mineaţă să votăm un gu-
vern, în niciun caz Gu-
vernul Orban, că nu mai 
avem timp de circ, de 

măscărici. Cred că mâi-
ne dimineaţă ar trebui 
schimbat Orban. Ludovic 
Orban se comportă ca un 
măscărici. Aţi văzut de-
claraţia dânsului în care 
spunea că suntem pre-
gătiţi pentru coronavi-
rus, dar nu avem nimic. 
Cred că domnul Iohan-
nis ar trebui să ne cheme 
pe toţi şi să ne spună că 
suntem într-o situaţie fă-
ră precedent. E o urgen-
ţă medicală în acest mo-
ment, dar va fi o urgenţă 
economică”, a spus Pon-
ta. El a adăugat că poli-
ticienii care conduc Ro-
mânia trebuie să dea răs-
punsuri la întrebările: „Ce 
se întâmplă cu românii 
din Italia?”, „Mai pot fi 
primiţi în ţară?” sau „Cum 
pot fi ajutate firmele care 
depind de importuri din 
China?”, nu să se gân-
dească la cum să mai pi-

ce încă două guverne.
Ponta a mai afirmat 

că a auzit şi de vehicu-
larea unor zvonuri pri-
vind desemnarea ca pre-
mier a actualului ministru 
al Apărării, Nicolae Ciucă, 
însă nu i se pare adecvat, 
în condiţiile în care situ-
aţia privind coronaviru-
sul nu este „o criză mi-
litară”. El a concluzionat 
că singura variantă potri-
vită pentru criza politică 
din România, la ora actu-
ală, este un guvern cu un 
premier independent, cu 
o susţinere parlamentară 
cât mai largă, iar ideea li-
beralilor şi a preşedinte-
lui Iohannis că ar mai tre-
bui picate încă două gu-
verne ca peste patru luni 
să fie organizate alegeri 
anticipate în urma cărora 
să conducă tot un guvern 
al lui Ludovic Orban este 
păguboasă şi neserioasă. 

Propunere surpriză 
pentru funcţia de premier

Preşedintele Partidului Pro România, 
Victor Ponta, a declarat că, pe fondul 
pericolului apropierii coronavirusului de 
România, preşedintele Klaus Iohannis ar 
trebui să renunţe la ideea anticipatelor şi 
să îl desemneze premier al unui guvern 
de tehnocraţi pe Raed Arafat.


