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Moțiune, după starea de alertă

Plan amănunțit pentru respectarea 
măsurilor

De asemenea, 5,9% 
vor opta pentru candida-
tul UDMR, 5,3% pentru 
cel al PMP, 5,2% Pro Ro-
mânia, 1,7% ALDE, 1% 
Partidul Verde şi 3% vor 
alege candidatul altui par-
tid. 27,8% dintre respon-
denţii acestui sondaj au 
declarat că nu vor vota 
sau că sunt nehotărâţi.

Același top 
3, pentru 
”parlamentare”

În ce priveşte alegerile 
parlamentare, 33% dintre 
respondenţi intenţionează 
să voteze cu PNL, 22,5% 
cu PSD, 22% cu USR PLUS, 
6,5% cu PMP, 5,3% cu 
UDMR, 5,1% cu Pro Româ-
nia, 1,4% cu ALDE, 0,9% 
cu Partidul Verde, 3,4% cu 
alt partid. De asemenea, 
25,8% vor absenta de la 
alegeri sau sunt nehotărâţi 
în privinţa votului.

Alte tematici
Chestionarul a abor-

dat şi o serie de tematici, 

precum unirea cu Repu-
blica Moldova, adoptarea 
monedei euro sau vacci-
narea obligatorie. Opiniile 
au fost următoarele:
 Unirea cu Republi-
ca Moldova: 57% pentru, 
24% împotrivă, 19% indi-
ferent;
 Adoptarea monedei 
euro: 47% pentru, 33% 
împotrivă, 20% indiferent;
 Întreruperea de sarci-
nă la cerere: 43% pentru, 
37% împotrivă, 20% indi-
ferent;
 Interzicerea finanţării 
bisericilor din bani publici: 
42% pentru, 41% împotri-
vă, 17% indiferent;
 Vaccinarea obligatorie 
a populaţiei: 39% pentru, 
47% împotrivă, 14% indi-
ferent.

În ce priveşte socia-
lismul şi social-democra-
ţia, 35% dintre respon-
denţi au precizat că au o 
opinie mai degrabă favo-
rabilă, 23% foarte favo-
rabilă, 21% mai degrabă 
nefavorabilă, 9% total ne-
favorabilă, 6% indiferen-
tă. Iar în ce priveşte ca-

pitalismul şi creştin de-
mocraţia, 32% dintre res-
pondenţi au precizat că 
au o opinie mai degrabă 
favorabilă, 24% foarte fa-
vorabilă, 23% mai degra-
bă nefavorabilă, 7% total 
nefavorabilă, 6% indife-

rentă.
Barometrul naţional 

”Lumea şi valorile ei po-
litice” a fost realizat pe 
un eşantion de 1.545 de 
persoane, reprezentativ 
pentru populaţia adultă 
a României. Un număr de 

155 de interviuri au fost 
aplicate românilor din di-
aspora (10%). Eşantio-
nul are o eroare statistică 
de +/-2,7%, la un inter-
val de încredere de 95%. 
Interviurile s-au realizat 

prin telefon (75%) şi on-
line (25%). Cercetarea a 
fost finanţată de Comi-
tetul Naţional al Româ-
nilor-Americani Republi-
cani din Statele Unite ale 
Americii.

Președintele României, 
Klaus Iohannis, a avut 
luni, 18 mai a.c., o 
convorbire telefonică 
cu Președintele 
Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, 
discuția  axându‑se, 
în principal, pe 
propunerile pe care 
Comisia Europeană 
urmează să le prezinte, 
până la sfârșitul 
acestei luni, cu privire 
la Planul de relansare 
economică a Uniunii 
Europene și varianta 
revizuită a propunerii 
privind bugetul Uniunii 
Europene pentru 
perioada 2021‑2027.

Preşedintele Klaus Io-
hannis a menţionat spriji-
nul deplin al României în 
ceea ce priveşte identi-
ficarea celor mai potrivi-
te soluţii pentru redobân-
direa forţei economice a 
Uniunii Europene. Refe-
ritor la pachetul de pro-
puneri pe care Comisia 
Europeană urmează să-l 
prezinte cu privire la Pla-
nul de relansare econo-
mică a UE şi varianta re-

vizuită a propunerii pri-
vind bugetul Uniunii pen-
tru perioada 2021-2027, 
Preşedintele României s-a 
pronunţat pentru o abor-
dare axată pe unitate, so-
lidaritate şi evitarea orică-
rei diviziuni sau fragmen-
tări între statele membre 
ale Uniunii.

De asemenea, Klaus 
Iohannis a subliniat fap-
tul că aceste propuneri 
trebuie să ţină seama de 
nevoile fiecărui stat mem-
bru în parte, să fie echili-
brate, proporţionale şi co-
rect prioritizate, astfel în-
cât să se asigure un răs-
puns concret la provocări-
le existente.

Preşedintele Români-
ei a reiterat ideea potrivit 
căreia convergenţa şi co-
eziunea trebuie să rămâ-

nă principalele obiective 
la nivel european, astfel 
încât Uniunea Europeană 
să iasă mai puternică din 
această provocare gene-
rată de criza COVID-19.

În vederea asigurării 
unui proces eficient de re-
lansare economică, Ioha-
nnis a pledat pentru un 
buget european puternic, 
consistent şi flexibil. În 
acest sens, Preşedintele 
României a subliniat că, 
în opinia sa, volumul vi-
itorului buget al UE tre-
buie să ţină cont de noi-
le circumstanţe economi-
ce în care se află Uniunea.

Totodată, Iohannis a 
accentuat importanţa Po-
liticii de Coeziune şi a Poli-
ticii Agricole Comune, ca-
re trebuie folosite pe de-
plin pentru reconstruirea 

economiilor europene, 
acestea fiind importante 
instrumente de investiţii. 
Prin urmare, Preşedintele 
României s-a pronunţat 
pentru un nivel crescut al 
alocărilor pentru cele do-
uă politici şi pentru un ca-
dru de implementare mai 
flexibil, astfel încât statele 
membre să poată adapta 
sprijinul financiar la nevo-
ile lor specifice.

De asemenea, Preşe-
dintele Klaus Iohannis s-a 
pronunţat şi pentru asi-
gurarea unei infrastruc-
turi puternice de sănă-
tate la nivelul Uniunii, 
susţinând astfel avan-
sarea de instrumente fi-
nanciare dedicate pentru 
soluţionarea acestei pro-
vocări în cadrul redresării 
economice viitoare.

Premierul Ludovic Orban 
a anunţat că a convocat 
toate instituţiile statului cu 
drept de control pentru 
a pune la punct un plan 
amănunţit de asigurare 
a respectării măsurilor 
cuprinse în starea de 
alertă. Premierul a 
cerut ministerelor cu 
atribuţii în starea de 
alertă să asigure și să 
completeze prin ordine 
comune împreună 
cu ministrul Sănătăţii 
toate reglementările 
secundare aferente 
măsurilor dispuse în 
cadrul stării de alertă. 
“În următoarea perioadă, 
toate ministerele, toate 
autorităţile care se 
află în subordinea sau 
coordonarea ministerelor 
trebuie să fie mobilizate 
la maximum: Ministerul 
de Interne - prin Poliţie, 

Jandarmerie, Poliţia de 
Frontieră și prin toate 
structurile, inclusiv prin 
Poliţia locală, care este 
subordonată operaţional 
Poliţiei naţionale - va 
trebui să se implice cu 
toate forţele pentru a 
asigura respectarea 
regulilor. (…) Pentru ca să 
putem adopta noi măsuri 
de relaxare începând 
cu 1 iunie va trebui ca 
în perioada aceasta, 
măsurile de relaxare pe 
care le-am adoptat să 
nu genereze o creștere 
semnificativă a numărului 
de persoane infectate“, a 
spus Orban.

Președintele PSD, Marcel 
Ciolacu, a afirmat că a 
discutat cu liderul Pro 
România, Victor Ponta, 
precum și cu cel al ALDE, 
Călin Popescu-Tăriceanu, 
ca Parlamentul să nu 
intre în vacanţă, urmând 
să lucreze în sesiuni 
extraordinare atât în 
iulie, cât și în august. El a 
precizat, de asemenea, că 
PSD dorește să depună 
o moţiune de cenzură, 
dar nu în perioada stării 
de alertă. “PSD nu are 
singur voturile necesare 
să răstoarne Guvernul. 

Cu o alianţă, și cu ALDE 
și cu Pro România (...) se 
poate depune o moţiune 
de cenzură. Categoric 
că vrem să depunem o 
moţiune de cenzură, asta 
e și rostul Opoziţiei. Eu 
nu sunt adeptul depunerii 
moţiunilor de cenzură de 
dragul de a le depune“, a 
spus Ciolacu.

Un buget european puternic, 
consistent şi flexibil

Intenții de vot. Sondaj al Biroului de Cercetări Sociale
Un sondaj realizat recent, de Biroul de Cercetări 
Sociale (perioada 1‑7 mai 2020), relevă că la 
alegerile locale care ar urma să aibă loc, 32,7% 
dintre respondenți intenționează să voteze 
candidatul PNL, 25,3% candidatul PSD, iar 19,8% 
candidatul USR‑PLUS.


