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”Vedem o serie de 
riscuri şi ameninţări, în 
principal mă refer la epi-
demia de coronavirus, şi 
stau să mă întreb, şi vă 
rog să vă gândiţi şi dum-

neavoastră, ce-ar însem-
na în perioada asta în ca-
re epidemia de coronavi-
rus începe să se extindă 
să facem alegeri?! Ima-
ginaţi-vă puhoiul de oa-

meni care merge la sec-
ţii, unde trebuie să dai 
actul de identitate, să 
dai ştampila, vă imagi-
naţi că cineva le sterili-
zează? Un mediu perfect 
de răspândire a epide-
miei”, a susţinut Tăricea-
nu, la un post TV. Potri-
vit liderului  ALDE, sălile 
din şcoli nu au cum să fie 
dezinfectate adecvat du-
pă ce se termină procesul 
electoral, astfel încât să 
nu fie riscuri pentru ele-
vii care vin a doua zi la 
cursuri. ”A doua zi după 

alegeri începe şcoala, co-
piii vin la şcoală, pe aco-
lo au trecut 3.000-5.000 
de persoane, ca-
re au votat. 
Credeţi că 
este posi-
bil ca dumi-
nică noap-
te să se facă 
o dezinfecţie”, 
s-a întrebat Tări-
ceanu. El a concluzionat 
că în condiţiile în care în 
toate ţările se iau măsuri 
cu privire la întâlnirile pu-
blice, în România se are 

în vede-
rea orga-

nizarea de 
alegeri anti-

cipate. ”Trebuie 
să ne gândim serios dacă 
nu cumva alegerile loca-
le ar trebui amânate pâ-

nă după stingerea epide-
miei de coronavirus, ca 
să fim responsabili până 
la capăt. În toate ţările se 
iau măsuri de a anula în-
tâlnirile publice, iar noi ne 
gândim la alegeri antici-
pate”, a spus politicianul.

POLITICĂ

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Președintele Pnl, 
ludovic Orban, a anunţat 
că, în cazul în care 
alegerile la Primăria 
Capitalei vor fi câștigate 
de candidatul susţinut 
de liberali, cele 22 de 
companii municipale 
vor fi desfiinţate. ”n-am 
fost lipsit de încredere 
în Pnl și în capacitatea 
unui candidat al Pnl de 
a câștiga, dar ne vom 
confrunta cu o clientelă 
care va fi foarte agresivă 
și va genera foarte 
multe voturi pe relaţii 
de dependenţă. PSd-ul 
e specialist să îl facă 
dependent pe om, cum 
i-au angajat în societăţile 
lui Firea - fără concurs, 
fără procedură, angajaţi 
la recomandări PSd, sunt 
plătiţi mai bine decât 
plătesc firmele private 
pe posturi echivalente, 
cam cu o treime cel puţin. 
Unul care e angajat în 
societate știe că a fost 
angajat de Firea și el știe 
că primește degeaba de 
la Firea o leafă și îi merge 
foarte bine cu Firea și 
e normal că se va duce 
și va mai convinge și pe 
membrii familiei și pe alţii 
să-și păstreze poziţia 
privilegiată pe care o 

are datorită lui Firea. 
aici trebuie mobilizaţi 
tot naivii care-și plătesc 
taxele, impozitele, la timp. 
(...). le vom desfiinţa 
(companiile municipale), 
asta o spunem foarte 
clar”, a declarat ludovic 
Orban. iar în legătură 
cu cele 600 de milioane 
de euro cheltuite de 
companiile municipale în 
ultimii ani, Orban a spus 
că va trebui ca cei de 
la Curtea de Conturi să 
delege o echipă pentru a 
verifica. ”trebuie făcută 
o cercetare foarte atentă 
- cum au fost cheltuiţi 
banii, care a fost baza 
legală, pe ce s-au dus - că 
banii s-au dus în sedii, 
chirii de sedii, în frigidere, 
televizoare, mobilă pentru 
dotarea acestor entităţi, 
s-au dus în salarii, s-au 
dus în achiziţionare de 
tot felul de utilaje, s-au 
sifonat banii publici 
pe toate nezdrăvăniile 
pământului”, a mai afirmat 
Orban.
de asemenea, liberalul a 
mai spus că nicușor dan, 
candidatul la Primăria 
Capitalei al partidelor de 
dreapta, ar avea șanse 
”de 99%” să învingă la 
urne actualul primar.

Propunere de amânare a alegerilor 
locale, din cauza coronavirusului
Preşedintele ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu, consideră că ar trebui analizat 
dacă nu se impune amânarea alegerilor 
locale ”până după stingerea epidemiei de 
coronavirus”, el adăugând că organizarea 
secţiilor de votare în şcoli ar fi ”un mediu 
perfect de răspândire a epidemiei”.

Liberalii au început 
negocierile cu 
partidele politice 
parlamentare în 
vederea constituirii 
unei majorităţi 
pentru susţinerea 
Cabinetului Cîţu, 
asta după ce, la 
sfârşitul săptămânii 
trecute, premierul 
desemnat, Florin 
Cîţu, a depus la 
Parlament lista 
Cabinetului şi 
programul de 
guvernare. Singura 
modificare în 
componenţa, faţă 
de Guvernul Orban 
II, Guvernului Câţu 
este propunerea 
lui Lucian Heiuş 
la Ministerul 
Finanţelor.

Biroul Executiv al PNL 
a decis constituirea unei 
echipe de negociere cu 
formaţiunile parlamentare 
pentru alcătuirea unei ma-
jorităţi. Din această echi-
pă de negociere fac parte 
premierul desemnat, pre-
şedintele PNL, liderii gru-
purilor parlamentare şi 
prim-vicepreşedinţii parti-
dului. ”Vom avea un calen-
dar pentru aceste negoci-
eri pentru a forma o ma-
joritate. Sper că PSD nu 
va tergiversa şi de aceas-
tă dată calendarul. Sper să 
avem cât mai rapid audi-
erile miniştrilor şi votul în 
Parlament. (...) Să con-
vingi PSD este mai greu, 
dar vom încerca”, a decla-
rat premierul desemnat.

Opinii
Preşedintele USR, 

Dan Barna, a explicat că 

Uniunea va lua o decizie 
în ce priveşte susţinerea 
Guvernului în funcţie de 
modul în care vor evolua 
negocierile, de audierile 
din comisiile parlamenta-
re şi de susţinerea premi-
erului desemnat pentru 
obiective precum alege-
rea primarilor în două tu-
ruri. ”În acest moment, 
pot să vă spun foarte clar 
că nu există un cec în alb 
al USR în ceea ce priveş-
te viitorul guvern şi PNL. 
Vom vedea în urma dis-
cuţiilor (...) şi în urma au-
dierilor din Parlament ca-
re va fi poziţia de vot a 
USR”, a spus Barna.

La rândul său, liderul 
PMP, Eugen Tomac, afir-
ma că este adeptul ide-
ii de a instala un Guvern 
şi de a-l trece prin Parla-
ment, precizând că repre-
zentanţii Partidului Mişca-
rea Populară vor participa 
la negocierile cu liberalii. 
El spunea, însă, că ar fi 
fost de preferat ca pre-
mierul desemnat să fi ve-
nit cu o formulă guverna-
mentală formată din PNL, 
USR şi PMP.

Călin Popescu-Tă-
riceanu, preşedintele 

 ALDE, a fost de părere că 
Partidul Naţional Liberal a 
prezentat lista noilor mi-
niştri cu scopul ca noul 
Cabinet să fie respins de 
Parlament. ”(...)Un gu-
vern făcut să fie respins! 
(...) Acest guvern a fost 
desemnat să pice. Nu 
poţi veni cu o listă de mi-
niştri care a fost respinsă, 
într-o mare proporţie, de 
Parlament în comisiile de 
specialitate”, preciza Tări-
ceanu.

Vicepreşedintele Pro 
România, Adrian Ţuţuia-
nu, a subliniat că PNL do-
reşte cu orice preţ alegeri 
anticipate, în condiţiile în 
care premierul desemnat, 
Florin Cîţu, nu a modificat 
lista miniştrilor şi progra-
mul de guvernare! ”Noi 
am spus că suntem partid 
de opoziţie. Vom vota îm-
potriva învestirii unui Gu-
vern al PNL care nu are 
nicio legitimitate suficien-
tă”, a precizat Ţuţuianu.

Preşedintele UDMR, 
Kelemen Hunor, a fost şi 
el de părere că liberalii au 
întocmit lista noului Ca-
binet cu intenţia de a fi, 
cel mai probabil, respinsă 
de Parlament, deoarece 

”nici măcar nu au negoci-
at, nu s-au interesat dacă 
cineva ar susţine” o ast-
fel de componenţă. ”Am 
văzut această listă şi am 
o singură concluzie: ei în 
continuare doresc un gu-
vern monocolor PNL, nu 
se gândesc la un guvern 
de coaliţie de niciun fel 
şi bănuiesc că doresc în 
continuare să fie respinsă 
această listă, acest Cabi-
net (...)”, a explicat lide-
rul UDMR.

În ce priveşte PSD, 
senatorul Lucian Romaş-
canu a anunţat că social-
democraţii au ca priorita-
te un guvern stabil, care 
să poată lupta cu situa-
ţia de criză provocată de 
coronavirus. El a afirmat 
că Partidul Social Demo-
crat este deschis la orice 
discuţii pentru a pune ca-
păt crizei create de PNL, 
arătând însă că acest lu-
cru nu înseamnă că vor 
vota în favoarea învestirii 
Guvernului Cîţu. ”PSD es-
te convins că liberalii pot 
să coaguleze o majoritate 
fără PSD, care să voteze 
învestirea acestui nou gu-
vern”, a adăugat Romaş-
canu.

Negocieri pentru Cabinetul Cîţu Companiile municipale ar putea fi 
desființate


