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Ludovic Orban a pre
zentat  măsurile de pre
venție luate de autoritățile 
române pentru preve

nirea extinderii pe teri
toriul României a nou
lui coronavirus și evoluția 
situației la nivel național. 

Oficialii statelor partici
pante la videoconferință 
au discutat despre nece
sitatea schimbului de bu
ne practici și a unei cât 
mai bune coordonări în

tre instituțiile statelor pe 
teritoriul cărora există ca
zuri de persoane infecta
te cu noul coronavirus.

Până la data de 8 
martie, au fost raporta

te 9.161 de cazuri în UE/
SEE, Regatul Unit, Mona
co, San Marino, Elveția, 
Andorra. Cele mai multe 

cazuri au fost înregistra
te în Italia, Franța, Ger
mania, Spania și Regatul 
Unit.

POLITICĂ

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Ședinţa Parlamentului 
privind învestirea 
guvernului Cîţu va 
avea loc joi, de la 
ora 16.00, au decis 
Birourile permanente 
reunite ale Senatului și 
Camerei deputaţilor. În 
28 februarie, premierul 
desemnat, Florin Cîţu, 
a depus la Parlament 
lista Cabinetului și 
programul de guvernare. 
Singura modificare în 
componenţa guvernului 
Cîţu faţă de cel anterior, 
al lui ludovic Orban, este 
propunerea lui lucian 
Heiuș pentru portofoliul 
Finanţelor. Miniștrii 

propuși au fost audiaţi 
săptămâna trecută în 
comisiile parlamentare de 
specialitate, nouă dintre 
ei primind aviz pozitiv, 
ceilalţi șapte fiind avizaţi 
negativ de deputaţi și 
senatori. avizul comisiilor 
este consultativ. 
Conform prevederilor 
regulamentare, programul 
și lista guvernului se 
dezbat de Camera 
deputaţilor și de Senat 
în ședinţă comună. 
Parlamentul acordă 
încredere guvernului 
cu votul majorităţii 
deputaţilor și senatorilor. 
Votul este secret, cu bile.

Joi, vot pentru Cabinetul Cîţu

Se cere declararea “stării de urgenţă”

Senatorul 
USr Vlad 
alexandrescu 
i-a cerut 
președintelui 
Klaus iohannis 
să declare stare 
de urgenţă, 
în contextul 
epidemiei de 
coronavirus.
Membrii 
Comisiei pentru 
învăţământ 
din Senat au 
primit, luni, un 
mesaj prin care 
au fost înștiinţaţi că 
ședinţele comsiei vor fi 
suspendate și angajaţii 
vor fi trimiși acasă. 
decizia a fost luată după 
ce soţul unei angajate 
de la comisie a avut 
contact cu o persoană 
depistată pozitiv pentru 
coronavirus. „acum, 
problema este mai 
serioasă. este discuţia 
despre ședinţele care au 
loc în momentul de faţă la 
Parlament atât în comisii, 

cât și în plen și cred că 
trebuie să dăm dovadă 
de responsabilitate. În 
momentul de faţă nu 
există o bază legislativă 
suficientă pentru a 
restrânge activitatea 
unor instituţii, însă 
cred că această bază 
legislativă ar trebui să 
vină neapărat. O măsură 
ar fi ca președintele 
româniei să declare 
starea de urgenţă”, a 
afirmat senatorul USr 
Vlad alexandrescu.

PSD cere 
Guvernului 
să transmită 
de urgență 
Parlamentului 
pachetul de măsuri 
legislative necesare 
pentru “gestionarea 
crizei de sănătate 
publică”, în 
contextul 
confirmării a mai 
multor cazuri de 
infectare cu noul 
tip de coronavirus.

“Un guvern interi
mar, cu puteri limitate, 
nu poate gestiona efici
ent combaterea epidemi
ei”, a spus președintele 
interimar al Senatului, Ti
tus Corlățean. “În con
textul evoluțiilor actua
le legate de epidemia de 
coronavirus, PSD adre
sează încă un apel către 
PNL și Guvernul Orban la 
responsabilitate. În aces
te zile, prioritatea tutu
ror decidenților politici 
trebuie să fie sănătatea 
și siguranța cetățenilor. 
Orice jocuri politice tre
buie să înceteze. Româ
nia este vulnerabilă în 
fața epidemiei din cauza 
crizei politice prelungite. 
Un guvern interimar, cu 
puteri limitate, nu poate 
gestiona eficient comba
terea epidemiei”, a afir
mat Corlățean. El cere 
Guvernului să transmită 
de urgență Parlamentu
lui pachetul de măsuri le
gislative necesare pentru 
gestionarea crizei de să
nătate publică cu care ne 
confruntăm: “Este tim
pul ca toate forțele poli
tice să acționeze unitar, 
astfel încât statul să aibă 
un răspuns coerent și cât 
mai puține vieți să fie pu
se în pericol”, a spus po
liticianul.

Ponta pro guvern 
cu puteri depline

Şi Victor Ponta a ce
rut tuturor partidelor să 
voteze noul Guvern, pen
tru ca “mandatul acestu
ia să fie limitarea efecte
lor crizei coronavirusului”. 
Ponta a spus că, deși în 
opinia sa poate că Florin 
Cîțu nu este cea mai bu
nă soluție, este nevoie de 
un guvern „plin” care să 
aibă ca mandat limitarea 
efectelor crizei coronavi
rusului. “Este absolut ne
cesar să avem un guvern 
cu puteri depline. Este 
important să avem acest 
guvern imediat. Trebuie 
să lăsăm la o parte ori
ce calcul electoral. Joi, să 
votăm un guvern cu pu
teri depline, care să aibă 
ca mandat luarea măsuri
lor pentru limitarea efec
telor acestei crize. Nu pu
tem să ne bazăm tot tim
pul pe Raed Arafat, Stre
inu Cercel, alți doctori. 
România are nevoie de 

un Guvern întreg la mun
că”, a spus, la rândul său, 
Victor Ponta.

USR, aceeaşi 
poziţie: “punct 
pentru criza 
politică”

Liderul USR, Dan 
Barna, a explicat că Ro
mânia are nevoie de un 
guvern stabil care să 
poată să gestioneze cu 
responsabilitate și auto
ritate situația generată 
de răspândirea coronavi
rusului. El spune că, deși 
USR are în continuare re
zerve față de unii dintre 
membrii cabinetului pro
pus de Florin Cîțu, tre
buie pus rapid punct cri
zei politice. Barna, liderul 
principalului partid care a 
pledat până acum pen
tru organizarea alegeri
lor anticipate, spune că 
suprapunerea unei crize 
politice peste o iminentă 
criză de sănătate publi

că riscă să reducă la co
te periculoase încrederea 
cetățenilor în stat.

„Trebuie să punem 
rapid punct crizei politi
ce, instalând un guvern 
cu puteri depline care să 
poată să gestioneze cu 
responsabilitate și autori
tate situația generată de 
răspândirea coronaviru
sului. Aceasta este astăzi 
preocuparea principală a 
fiecărui român. Da, avem 
în continuare rezerve 
față de unii dintre mem
brii cabinetului propus 
de Florin Cîțu. Da, cre
dem că programul de gu
vernare poate fi mai bun 
și nu, nu am renunțat la 
niciunul dintre proiecte
le noastre. Însă a fi po
litician responsabil în
seamnă și să ai capacita
tea de a înțelege la timp 
prioritățile cetățenilor. Iar 
prioritatea numărul unu 
astăzi este sănătatea pu
blică“, a scris Dan Barna, 
pe Facebook.

Nevoie urgentă de Guvern!

Premierul în exercițiu, Ludovic Orban, 
a participat luni la o videoconferință 
cu omologi din Italia, Bulgaria, Cipru, 
Austria, Slovacia, Ungaria și Israel pe tema 
situației provocate de noul coronavirus 
(COVID-19).

Videoconferinţă între 
premieri, pe tema 
COVID-19


