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„În urma deciziei 
CurţiiConstituţionale,es-
te clar că e nevoie de o
lege pentru prelungirea
mandatelor.Problemaes-
telegatădedataalegeri-
lor.Înceeacenepriveş-
tepenoi,caGuvern,noi
amanunţatpublicdedo-
uă luni, că noi conside-
rămodatăpotrivităsfâr-
şitul luiseptembrie, înce-
putul lui octombrie pen-
tru desfăşurarea alegeri-
lor,pentrucăedupăpe-
rioadadeconcedii,eîna-
inteauneieventualereve-
niriaepidemiei, carees-
teestimată,săspun,du-
pă1octombrie,după15
octombrie, şi e o perioa-

dă în care se poate face
campanie,astfelîncâtoa-
meniisă-şialeagăprima-
rii,consilieriilocali,preşe-
dinţii de Consilii judeţe-
neşiconsilieriijudeţeniîn
deplinăcunoştinţădeca-
uză, cunoscând progra-
mele candidaţilor”, a ex-
plicatOrban,într-oconfe-
rinţădepresă.

Guvernul așteaptă 
motivarea CCR

Întrebatdacă27sep-
tembrieesteodatăpeca-
reopreferăpentruscruti-
nuldelalocale,prim-mi-
nistrul a spus: „27 sep-
tembriesau4octombrie,

asteasuntceledouăda-
te”. „Din punctul nostru
de vedere, oricare din
acestedouădatesuntbu-
ne.Acumaşteptămsăve-
dem,pentrucănuamîn-
ţelesclardindeciziaCurţii
cine stabileşte data ale-
gerilor,Guvernulprinho-
tărâre de Guvern, Parla-

mentul prin lege, eu nu
am înţeles, vă spun sin-
cer. Se pare că a fost o
decizie, aşa, că poate şi
Guvernul, poate şi Parla-
mentul, o să vedemmo-
tivarea, până nu vedem
motivarea nu putem şti
cuprecizieceeîndecizi-
ileCurţii”,acompletatel.

POLITICĂ

Şeful Cancelariei premie-
rului, Ionel Dancă, a anun-
ţat că în cadrul şedinţei de 
Guvern de joi, 5 iunie, a 
fost adoptat un memoran-
dum care vizează utilizarea 
creditelor de angajament 
pentru plata unor subven-
ţii destinate transportului 
de călători. 
„A fost adoptat în şedin-
ţa de Guvern de astăzi 
un memorandum promo-
vat de Ministerul Trans-
porturilor pentru utiliza-
rea creditelor de angaja-
ment pentru subvenţii în 
ceea ce priveşte transpor-
tul de călători pentru une-
le companii care aşteptau 
aceste subvenţii aproba-
te anterior şi în baza aces-
tui memorandum se vor 
putea, practic, face plăţile 
pentru companii precum 
Metrorex, CFR Călători 
SA, InterRegional Călă-
tori, Transferoviar Călători, 
Regio Călători, Softrans 

şi Astra Trans Carpatic, 
companii care sunt eligibi-
le pentru a primi subvenţii 
pentru transportul de că-
lători. Era o măsură aştep-
tată de operatorii din do-
meniul transportului fero-
viar de persoane, pe ca-
re Guvernul a adoptat-o în 
această şedinţă”, a arătat 
Dancă, în cadrul unei de-
claraţii de presă susţinute 
la Palatul Victoria. 
Guvernul a adoptat me-
morandumul cu tema: uti-
lizarea creditelor de anga-
jament şi creditelor buge-
tare reţinute în proporţie 
de 10% la titlul 40 „sub-
venţii pentru transportul 
de călători” din bugete-
le următoarelor companii: 
Metrorex S.A., SNTF CFR 
Călători S.A., Interregio-
nal Călători SRL, Transfe-
roviar Călători SRL, Regio 
Călători SRL, SOFTRANS 
SRL, ASTRA TRANS Car-
patic SRL. 

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Preşedintele Pro Româ-
nia, Victor Ponta, a de-
clarat, luni, într-o in-
tervenţie la Digi 24, că 
membrii partidului pe 
care îl conduce vor vota 
împotriva prelungirii stă-
rii de alertă, din data de 
15 iunie. 
„Vom face ce am fă-
cut şi la votul anteri-
or, atunci când toţi par-
lamentarii Pro România 
am votat împotriva insti-
tuirii stării de alertă. Da-
că credeam în urmă cu 
trei săptămâni, cu atât 
mai mult credem acum 
că, din punct de vede-
re economic, în primul 
rând, România nu mai 
poate să stea într-o sta-
re care prevede atât de 
multe restricţii, în al doi-

lea rând ca psihologie 
socială (...) în acest we-
ekend a fost aşa, un fel 
de descătuşare a oame-
nilor după trei luni de în-
chis şi, în al treilea rând, 
analizând cifrele ţărilor 
din jurul nostru, (...) Ro-
mânia are, într-adevăr, 
cel mai mare număr de 
persoane infectate şi cel 
mai mare număr de per-
soane decedate şi a avut 
cele mai dure restricţii”, 
a spus Ponta.
El a precizat că aceste 
restricţii nu au fost în di-
recţia bună şi cei de la 
guvernare ar trebui să 
gândească „mai puţin 
miliţienesc” şi mai de-
grabă uitându-se la ce 
se întâmplă în ţările din 
jur.

Ponta: Pro România nu votează 
prelungirea stării de alertă

Memorandum pentru plata subvențiilor 
destinate transportului de călători

ALDE, PSD şi Pro 
România au discuţii 
pentru formarea 
unei coaliţii de 
centru-stânga în 
vederea participării 
la următoarele 
alegeri locale şi 
parlamentare, a 
anunţat preşedintele 
ALDE, Călin 
Popescu-Tăriceanu.

„Sunt în momentul
de faţă discuţii între noi,
ALDE, PSD şi Pro Româ-
niapentru formareaunei
coaliţiicaresăparticipela
următoarelealegerilocale
şiparlamentare.(...)Cre-
demcăavemoşansăre-
alălaurmătoarelealegeri
mergândîntr-ocoaliţiede
centru-stânga”, a afirmat
Tăriceanu,laRomâniaTV.

Coaliția vrea 
să depună o 
moțiune de 
cenzură împotriva 
Guvernului Orban

LiderulALDEamenţi-
onatcăoaltătemăadis-
cuţiilordintreceletreifor-
maţiuni politice vizează
depunerea unei moţiuni
decenzurăîmpotrivaGu-
vernuluiOrban.

„Maidiscutămşides-
pre depunerea unei mo-

ţiuni de cenzură având
în vedereneputinţa şi in-
competenţa acestui Gu-
vern.CeidelaPSDaupus
problema, după părerea
meafoartecorect,că,da-
căPNLnuvarespectale-
geareferitoarelamajora-
reapunctuluidepensiecu
40%,acestaesteunmotiv
suplimentar de depunere
a uneimoţiuni de cenzu-
ră”,aprecizatTăriceanu.

Guvernul următor 
va avea menirea 
exclusivă să 
organizeze 
alegerile

Elasusţinutcăurmă-
torul Guvern, indiferent

de formula sa, monoco-
lor,coaliţiesaudeuniune
naţională,araveaoviaţă
„foartescurtă”şimenirea
deaorganizaalegerilevi-
itoare.

„CuunGuvernmono-
color,cuunGuverndeco-
aliţie de centru, de stân-
ga,dedreaptaetc, inclu-
siv un Guvern de uniune
naţională.Dartimpuleste
foartescurtşicredcănu
neputempermitesădu-
cemalegerileparlamenta-
re, să ţinem o campanie
electorală de şase luni în
condiţiilecrizeieconomice
careafecteazăRomâniaşi
toateeconomiilemondiale
după criza coronavirusu-
lui.(...)FormulaunuiGu-
vern de uniune naţională

nuesteoformulăgreşită.
Totuldepindeînsădecon-
junctură.Avândînvedere
căalegerileviitoareparla-
mentaresuntfoarteapro-
piate, cred că alcătuirea
unui Guvern de uniune
naţionalăvafiooperaţiu-
nemaicomplicată.Lacă-
derea Guvernului Orban,
trebuiesănegândimime-
diatlaunGuverncaretre-
buiesăaibădreptmisiune
exclusiv organizarea ale-
gerilor,unGuverncuvia-
ţăfoartescurtă,dedouă,
treilunişiapoi,înfuncţie
derezultatulalegerilor,de
rezultatul voinţei popula-
re exprimate prin vot, se
pot găsi alte formule”, a
explicatCălinPopescu-Tă-
riceanu.

Tăriceanu a anunțat formarea unei coaliții 
de centru stânga ALDE-PSD-ProRomânia

Executivul dorește alegeri locale la sfârșitul 
lui septembrie
Guvernul consideră că o perioadă 
„potrivită” pentru organizarea alegerilor 
locale este sfârşitul lunii septembrie, 
începutul lunii octombrie, a declarat, 
vineri, premierul Ludovic Orban, care a 
adăugat că atât data de 27 septembrie, 
cât şi 4 octombrie sunt „bune” pentru 
desfăşurarea scrutinului.


