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„Infirmăm ferm spe-
culaţiile recent apărute 
în presă cu privire la so-
licitările PLUS de încetare 
a alianţei politice dintre 
PLUS şi USR. Mai mult, 
reprezentanţii conducerii 
PLUS au solicitat USR în-
tărirea Alianţei şi o abor-
dare comună în ceea ce 
priveşte colaborarea cu 
alte formaţiuni politice, 
inclusiv PNL. Credem în 
continuare că Alianţa es-
te singura formă prin ca-
re acum putem comba-
te hegemonia partidelor 
vechi - cu metehne înve-
chite. Am cerut să avem 
o Alianţă credibilă, cu lis-
te comune în toată ţara”, 
se arată într-un comuni-

cat PLUS. 

Ședință a Alianței, 
pentru stabilirea 
listelor comune de 
candidați

De asemenea, lide-
rul PLUS, Dacian Cioloş, a 
precizat că luni dimineaţă 
a avut loc o şedinţă a Ali-
anţei „pentru a grăbi pre-
zentarea listelor comune 
de candidaţi competenţi 
şi integri în alegerile lo-
cale”.

„Speculaţiile apărute 
în presă cu privire la so-
licitările PLUS de încetare 
a Alianţei politice dintre 
PLUS şi USR sunt, cel mai 
probabil, o nouă încerca-

re a politicienilor vechi de 
a sădi neîncredere în poli-
tica reformatoare în care, 
cetăţenii deja şi-au pus 
încrederea în număr ma-
re în ultimele două cicluri 
electorale. Pentru mine 
şi pentru colegii mei, Ali-

anţa este singura formă 
de colaborare care poa-
te conduce spre o orga-
nizaţie relevantă pe sce-
na politică, în opoziţie cu 
metodele folosite de PSD 
şi PNL”, arată Cioloş într-o 
postare pe Facebook.
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Preşedintele PNL, Ludo-
vic Orban, a declarat luni 
că liberalii sunt de acord 
în principiu să se găseas-
că o formulă de respon-
sabilizare a părinţilor în 
vederea vaccinării co-
piilor. 
„Am avut o dezbatere pe 
tema asta. În principiu, 
suntem de acord să gă-
sim o formă de responsa-
bilizare a părinţilor în ve-
derea vaccinării, rămâne 
în schimb să stabilim de-
taliile acestei legi, pentru 
că numai aşa să emiţi un 
proiect de lege... În pri-
mul rând, statul trebuie să 
asigure vaccinurile nece-
sare pentru toate catego-
riile de boli pentru care se 
fac vaccinările, într-un nu-
măr suficient, astfel încât 
să permită vaccinarea tu-
turor celor care doresc. 
În al doilea rând, trebu-
ie făcute campanii de in-
formare cu consecinţele 
negative ale nevaccinării 
şi, în mod evident, trebu-

ie găsită o formă de res-
ponsabilizare a părinţilor, 
că practic părinţii iau de-
cizia pentru copii, dacă îşi 
vaccinează copiii”, a spus 
Orban după Biroul Execu-
tiv al PNL.
Întrebat dacă ar trebui 
sancţionaţi părinţii care 
nu îşi vaccinează copiii, 
el a răspuns: „Asta este 
o chestiune care este în 
dezbaterea Camerei De-
putaţilor. Specialiştii noş-
tri îşi exprimă un punct 
de vedere în cursul aces-
tei dezbateri, după care 
vom decide”.

Știri
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Congresul PSD ar pu-
tea să se desfăşoară on-
line, în cazul în care criza 
privind coronavirusul va 
continua, a declarat, luni, 
preşedintele interimar al 
PSD, Marcel Ciolacu. 
Întrebat după şedinţa 
grupului parlamentar al 
PSD dacă ar dori un con-
gres al partidului online, 
Ciolacu a spus: „Dacă 
criza coronavirus conti-
nuă, e posibil”.
El a confirmat şi faptul 
că ar fi posibil ca votul la 
congresul în care se va 
alege conducerea par-
tidului să se desfăşoa-
re electronic.   „Catego-
ric. Dar ce, este ilegal?”, 
a răspuns Ciolacu.   Mar-
cel Ciolacu a respins afir-
maţiile liderilor PNL con-
form cărora congresul 
PSD s-ar fi amânat din 
cauza tensiunilor din par-
tid.   „Nu mă interesează 
ce spun liberalii. Nu e ni-
ciun fel de tensiune, cum 
putea să fie o tensiune 
când eram unicul candi-
dat, dacă dvs. puteţi ex-
plica. (...) Eu eram unicul 

candidat şi eu veneam 
cu o echipă. Unde sunt 
tensiunile? Dl. Orban are 
o mare problemă, să re-
zolve problemele de criză 
politică în care suntem”, 
a adăugat Ciolacu, men-
ţionând că data congre-
sului urmează să o stabi-
lească împreună cu cole-
gii social-democraţi. 
Congresul Partidului So-
cial Democrat ar fi trebuit 
să aibă loc sâmbăta tre-
cută, 29 februarie, dar a 
fost amânat.

Preşedintele PNL Caraş-
Severin, Ion Marcel Vela, 
ministru al Afacerilor In-
terne, a declarat că, în ca-
zul în care guvernul pre-
mierului desemnat nu va 
fi votat şi va fi boicotat de 
către PSD, românii îşi vor 
dori alegeri anticipate. 
„Există două variante, 
ambele posibile: Guver-
nul premierului desem-
nat, Florin Cîţu, să fie vo-
tat, şi există posibilitatea 
să nu fie votat sau boi-
cotat. Iar atunci, eu, ca 
orice român care vede 

că PSD a blocat Parla-
mentul şi a creat o criză, 
îmi doresc alegeri antici-
pate”, a declarat dumi-
nică, într-o conferinţă de 
presă susţinută la Reşiţa, 
Marcel Vela.
Liderul liberalilor cără-
şeni a participat dumini-
că la şedinţa Biroului Ju-
deţean al PNL Caraş-Se-
verin, ocazie cu care a 
fost desemnat candidatul 
la preşedinţia Consiliu-
lui judeţean, în persoana 
omului de afaceri Romeo 
Dunca.

Posibil Congres PSD online, din cauza 
coronavirusului

Vela: Dacă PSD blochează Parlamentul, 
românii îşi vor dori alegeri anticipate

Ludovic Orban: Părinții trebuie 
responsabilizați, în vederea vaccinării 
copiilor

Europarlamentarul 
Corina Creţu a 
declarat că, din 
cauza blocajului 
în care au ajuns 
negocierile pentru 
bugetul Uniunii 
Europene 2021-
2027, cel puţin 
100.000 de 
proiecte pe fonduri 
europene din 
statele UE nu vor 
putea fi încheiate 
ca urmare a acestei 
întârzieri.

„Bugetul UE este în 
continuare blocat, urmea-
ză ca preşedintele Consi-
liului să vorbească cu li-
derii de stat şi de guvern 
având în vedere calea de 
urmat. În formula actuală, 
Parlamentul European, eu 
personal, nu voi vota bu-
getul. Iar PE, prin vocea 
preşedintelui său, dom-
nul Sassoli, a spus că în 
formula actuală prezenta-
tă de Consiliul European, 
Parlamentul European nu 
va vota. Acest lucru în-
seamnă că vom avea în-
târzieri. În estimările me-
le, sunt cel puţin 100.000 
de proiecte în toată UE 
care nu vor putea fi înche-
iate pe fonduri europene 
din cauza acestei întârzi-

eri. Din păcate, unele sta-
te au devenit foarte egois-
te. Ţări ca Austria, Germa-
nia, Finlanda, Olanda nici 
măcar nu sunt dispuse să 
acopere această pierdere 
de 13% lăsată de Marea 
Britanie, darămite să con-
tribuie în plus faţă de bu-
getul anterior, deşi îşi do-
resc priorităţi noi, ca pac-
tul ecologic, migraţia, se-
curitatea frontierelor. (...) 
Deşi există mai multe pri-
orităţi, banii sunt mai pu-
ţini şi cred că trebuie gă-
sită o formulă în care să 
acomodăm noile priorităţi, 
cu vechile priorităţi”, a de-
clarat Corina Creţu, într-o 
conferinţă de presă. 

Eurodeputatul a spus 
că nu este de acord ca 
din cauza noilor priorităţi 
să se renunţe la politica 
de coeziune şi la agricul-
tură, fiindcă bugetul UE, 
aşa cum este astăzi, nu 

răspunde cerinţelor Tra-
tatului de funcţionare al 
UE, care arată foarte clar 
că orice buget trebuie să 
contribuie la reducerea 
decalajelor de dezvoltare 
dintre regiuni.

Blocaj între țările 
net contributoare 
şi net beneficiare

Creţu a arătat că în-
trucât discuţiile la Consi-
liul European de săptă-
mâna trecută au eşuat, 
există un blocaj între ţări-
le net contributoare şi net 
beneficiare. 

„Sunt două terme-
ne care mie nu-mi plac, 
pentru că nu cred că sunt 
corecte, din punctul meu 
de vedere nu există ţă-
ri net contributoare şi 
net beneficiare, toate ţă-
rile sunt net beneficiare, 
pentru că, chiar dacă o 

ţară contribuie mai mult 
la bugetul Uniunii Euro-
pene, are beneficii indi-
recte prin comerţ, firme-
le din acele ţări lucrează 
pe proiectele mari euro-
pene din ţările mai puţin 
dezvoltate. Este regreta-
bil că s-au certat aces-
te două blocuri ale state-
lor care spun foarte clar 
că nu doresc în niciun fel 
să îşi mărească contribu-
ţia la bugetul Uniunii Eu-
ropene şi statele care, ca 
şi România, au nevoie de 
dezvoltare vitală, de coe-
ziune, de agricultură”, a 
susţinut Corina Creţu.

Europarlamentarul a 
precizat că prin neadop-
tarea bugetului UE în pe-
rioada în care România a 
deţinut Preşedinţia Consi-
liului, Guvernul de atunci 
s-a jucat cu soarta ţării 
noastre pentru următorii 
10 ani.

Corina Crețu: Cel puțin 100 de mii de 
proiecte, blocate din cauza neadoptării 
bugetului UE

PLUS continuă Alianța cu USR
PLUS infirmă speculaţiile privind 
solicitările referitoare la o încetare a 
alianţei politice cu USR şi subliniază 
importanţa unei Alianţe credibile, cu liste 
comune în toată ţara. 


