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Miercuri, ședință CSAT

Moțiune împotriva ministrului 
Educației

Camera Deputaţilor a 
dezbătut, luni, moţiunea 
simplă împotriva 
ministrului Educaţiei, 
Monica Anisie. Ședinţa a 
început la ora 16.00, iar 
votul va fi dat miercuri, 
27 mai. Moţiunea este 
intitulată ”Pas cu pas 
am ajuns în colaps 
educaţional - PNL a creat 
România NeEducată” și 
este semnată de 93 de 

deputaţi Pro România și 
PSD. Aceștia au solicitat 
demisia ministrului 
Educaţiei, Monica Anisie, 
acuzând ”haosul” din 
domeniu, dar și ”lipsa de 
viziune și de strategie, 
care a făcut ca preșcolari, 
elevi, studenţi, părinţi, 
bunici și personal din 
învăţământ să trăiască 
luni de zile în panică și 
nesiguranţă”.

O ședinţă a Consiliului 
Suprem de Apărare a 
Ţării (CSAT) va avea loc 
miercuri, sub conducerea 
președintelui Klaus 
Iohannis, în sistem de 
videoconferinţă specială. 
Potrivit Administraţiei 
Prezidenţiale, pe ordinea 
de zi a ședinţei CSAT, 
care va avea loc la 
ora 12.00, sunt incluse 
subiecte referitoare la: 
Strategia Naţională de 
Apărare a Ţării pentru 
perioada 2020-2024; 
forţele armate ale 

României care pot fi 
puse la dispoziţie pentru 
participarea la misiuni 
și operaţii în afara 
teritoriului statului român 
în anul 2021 și programul 
privind transformarea, 
dezvoltarea și înzestrarea 
Armatei României 
până în anul 2026 și în 
perspectivă. În cadrul 
ședinţei CSAT vor fi 
analizate și alte tematici 
de actualitate din domeniul 
securităţii naţionale, 
a arătat Administraţia 
Prezidenţială.

„Aşa cum am anun-
ţat, şi cum am scris în 
programul de guvernare, 
nu vom creşte impozitele 
şi nici contribuţiile. Sigur, 
am moştenit o situaţie ex-
trem de dificilă, situaţia 
s-a complicat şi mai mult 
ca urmare a crizei econo-
mice provocată de epi-
demie. Am făcut eforturi 
foarte mari pentru a men-

ţine cât mai multă lichi-
ditate în economie, pen-
tru a menţine ritmul sus-
ţinut al investiţiilor, pentru 
a crea posibilitatea de a 
se fluidiza toate circuitele 
economice, atât cât a fost 
posibil, în mod evident, 
pentru a menţine la un ni-
vel cât mai scăzut căde-
rea economică. Rezultate-
le deja sunt vizibile şi sunt 

optimist că, prin planul de 
măsuri pe care-l punem 
la punct, vom reuşi să re-
lansăm economia, să re-
construim sănătos econo-
mia”, a afirmat premierul.

El a denunţat ”popu-
lismul, promovat sistema-
tic în majoritatea parla-
mentară condusă de PSD”. 
„Aici, sigur că ne mai con-
fruntăm şi cu un alt adver-
sar, şi anume populismul, 
care, din păcate, este pro-
movat sistematic în majo-
ritatea parlamentară con-
dusă de PSD şi care duce 
la dublarea tuturor măsu-

rilor guvernamentale, de 
măsuri oarecum «ecou» şi 
care determină adoptarea 
foarte multor acte norma-
tive pentru care nu exis-
tă resurse financiare. Nu 
există lege după lege să 
genereze noi cheltuieli, să 
dea noi forme de a plăti ba 
pensionarea, ba intrarea 
în serviciu, ba o serie de 
alte să le spun chiar cado-
uri sau plăţi care se fac fă-
ră vreun temei just, numai 
dintr-un populism care su-
focă efectiv economia ro-
mânească”, a adăugat Or-
ban. „Nu se poate la ne-

sfârşit dintr-un buget se-
cătuit, care permanent a 
fost supus la noi şi noi po-
veri şi noi şi noi cheltuieli, 
să continui să storci acest 
buget, să generezi cheltu-
ieli care pur şi simplu vor 
crea dezechilibre care vor 
fi foarte greu de reparat. 

Noi suntem obligaţi să ata-
căm la Curtea Constituţio-
nală aproape orice lege 
care trece prin Parlament, 
pentru că ne generează 
noi şi noi cheltuieli, ne cre-
ează noi şi noi dificultăţi 
suplimentare”, a spus Lu-
dovic Orban.

Nu se vor mări impozitele sau contribuțiile sociale
Premierul Ludovic Orban a declarat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, că Executivul nu va crește 
impozitele și nici contribuţiile sociale, chiar dacă 
situaţia economică este una dificilă.

Prim-ministrul 
Ludovic Orban a 
declarat, recent, 
că 6 decembrie 
este data cea 
mai probabilă 
pentru alegerile 
parlamentare, 
dar a menţionat 
că va trebui văzut 
cât de puternică 
va fi epidemia în 
perioada respectivă 
și dacă va permite 
organizarea unei 
campanii electorale.

“În ceea ce priveş-
te alegerile parlamenta-
re, ele trebuie organiza-
te în 6 decembrie cel mai 
devreme, pentru că trebu-
ie puse în legătură cu fi-
nalul mandatului actualu-
lui parlament şi cu obliga-
ţia ca noul parlament să 
fie convocat de preşedinte 
în termen de maximum 20 
de zile de la data alegeri-
lor. Deci, cea mai probabi-
lă dată este 6 decembrie 
pentru alegerile parlamen-
tare. Sigur că aici va tre-
bui să vedem cât de puter-
nică va fi epidemia şi da-
că va permite organizarea 
unei campanii electorale“, 
a afirmat premierul Orban.

În ce priveşte alege-
rile locale, el a arătat că 
acestea ar putea să aibă 
loc la sfârşitul lui septem-
brie - începutul lui octom-
brie. În acest sens, premi-
erul a menţionat că, po-
trivit evaluărilor realizate 
de epidemiologi, în luni-
le iulie-august se va înre-
gistra probabil „o reduce-
re foarte mare a număru-
lui de cazuri“, cu condiţia 
să fie respectate „toate 
măsurile şi regulile“ insti-
tuite. Prim-ministrul a mai 
apreciat că „românii sunt 
serioşi“ şi respectă regu-

lile, iar dovada cea mai 
bună o reprezintă fap-
tul că numărul de îmbol-
năviri zilnice a scăzut sub 
200. „Pentru a putea fa-
ce o campanie, ai nevo-
ie ca nivelul epidemiei să 
fie foarte scăzut - numă-
rul de persoane care sunt 
infectate - şi de o perioa-
dă de timp în care se poa-
te face această campa-
nie. Din punctul nostru de 
vedere, cel mai bun mo-
ment de organizare a ale-
gerilor locale ar fi sfârşitul 
lunii septembrie, începu-
tul lunii octombrie, când 
revine lumea din conce-
dii - pentru că iulie şi au-
gust sunt luni de concedii 
- în septembrie, când în-
că nu este anunţat valul 
al doilea. Estimările pri-
vind valul al doilea sunt 
ca acesta să înceapă între 
15 octombrie - 1 noiem-
brie, deci avem posibili-

tatea în această fereastră 
de oportunitate să putem 
organiza o campanie seri-
oasă, să putem organiza 
alegeri“, a mai spus şeful 
Guvernului.

27 septembrie, 
dată pentru 
”locale”

Și preşedintele PMP, 
Eugen Tomac, conside-
ră că alegerile locale tre-
buie să fie organizate „cât 
mai curând posibil” şi es-
te convins că acestea vor 
avea loc pe 27 septem-
brie, iar cele genera-
le pe 6 decembrie, „pen-
tru că România are nevo-
ie de o nouă administraţie 
şi un nou Legislativ sta-
bil”. „Alegerile locale tre-
buie să fie organizate cât 
mai curând şi sunt sigur 
că vor avea loc pe 27 sep-
tembrie, iar cele genera-

le pe 6 decembrie. Dacă 
există un minimum ata-
şament faţă de democra-
ţie, ar trebui ca toate par-
tidele să accepte un ase-
menea calendar. România 
are nevoie de o nouă ad-
ministraţie şi un nou Le-
gislativ stabil, care să ia 
măsuri pentru a combate 
efectele draconice şi greu 
de estimat astăzi ale re-
cesiunii prin care va trece 
România şi Uniunea Euro-
peană”, a scris Tomac, pe 
pagina sa de Facebook.

Preşedintele PMP 
spune că nu crede în cu-
rentul promovat de PSD şi 
alţi politicieni de a amâ-
na toate alegerile pen-
tru anul viitor. „Există un 
curent promovat de că-
tre PSD şi alţi politicieni 
de a amâna toate alege-
rile pentru anul viitor, sub 
pretextul că trebuie să 
evităm expunerea cetă-
ţenilor în faţa ameninţă-
rilor generate de corona-
virus. Pretextul nu cred 
că este sincer, PSD urmă-
rind acest obiectiv pentru 
cu totul alte calcule. Vrea 
ca actualul Guvern să ră-
mână la Palatul Victoria şi 
peste iarnă, sperând că 
se va eroda şi mai mult şi 
că Stânga înfometată va 
culege roadele nemulţu-
mirii”, susţine Tomac.

Calendar posibil: 27 septembrie 
pentru alegeri locale şi 6 decembrie 

pentru ”parlamentare”
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