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„Miracol la PSD. Cu-
prins de un acces brusc 
de demnitate şi bună-
cuviinţă, Marcel Ciolacu, 
pentru cine nu ştie pre-
şedinte al PSD, cere de-
misia Guvernului pentru 
că prim-ministrul a fumat 
în Palatul Victoria. Ce-
ea ce face PSD acum se 
cheamă, în limbaj simplu, 
ipocrizie. Domnul Ciola-
cu putea să dea dovadă 
de demnitate şi să ceară 

o demisie şi atunci când 
biroul preşedintelui Ca-
merei Deputaţilor, Liviu 
Dragnea, se transformase 
în fumoar. Nu a făcut-o. A 
mai avut două astfel de 
ocazii când Sorin Grindea-
nu şi Mihai Tudose, prim-
miniştri PSD, fumau pe 
rupte în Palatul Victoria. A 
ratat şi aceste ocazii. Aşa 
cum a ratat toate oca-
ziile de a demisiona sau 
de a se împotrivi liderilor 

PSD când puneau Româ-
nia pe butuci. Dar ipocri-
zia te salvează întotdeau-
na din a vedea ridicolul şi 
lipsa de bun-simţ din pro-
pria ogradă”, a scris Cio-
loş pe Facebook. 

Preşedintele interi-
mar al PSD, Marcel Cio-
lacu, a declarat că pre-

mierul Ludovic Orban ar 
fi trebuit să demisioneze 
„de îndată” după publica-
rea fotografiei în care se 
vede cum a petrecut în 
sediul Guvernului împre-
ună cu unii miniştri, adă-
ugând că acesta „nu mai 
are niciun fel de credibili-
tate în faţa românilor”.

POLITICĂ

Preşedintele PSD Bucu-
reşti, primarul general Ga-
briela Firea, a declarat că 
au avut loc înainte de pan-
demie întâlniri privind per-
spectiva încheierii de ali-
anţe ale PSD cu Pro Ro-
mânia şi ALDE şi că s-au 
desprins câteva idei, anu-
me o posibilă colaborare 
atât la alegerile locale, cât 
şi la cele parlamentare. 
„Am avut înainte de pan-
demie câteva întâlniri le-
gate de perspectiva în-
cheierii unor alianţe po-
litice şi/sau electorale. 
 S-au desprins câteva idei 
şi anume o posibilă co-
laborare atât la alegerile 
locale, cât şi la cele par-
lamentare. Avem punc-

te comune. Sunt fireş-
te şi câteva subiecte care 
ne despart, unul mai ales 
mai stringent. Într-adevăr, 
pandemia a oprit aces-
te discuţii. Nu le-aş spu-
ne negocieri, pentru că 
uneori cuvântul negocie-
re poartă în sine şi o notă 
peiorativă. Pare că eşti, 
cumva, în situaţia în ca-
re ce dai, ce primeşti şi, 
repet, poate fi interpre-
tat ca un sentiment ca-
re în sine nu este foarte 
plăcut. Au fost discuţii”, 
a declarat Gabriela Firea, 
duminică, la B1 TV, între-
bată dacă Pro România 
şi ALDE o vor susţine la 
Primăria Capitalei sau vor 
avea candidat separat.
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Deputatul PNL Ovidiu 
Raeţchi declară că dacă 
actuala conducere PSD 
îşi doreşte să se înde-
părteze de imaginea de 
„partid problemă” de la 
nivelul UE, preşedintele 
interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu, e obligat  să-şi 
ceară scuze în numele 
partidului pentru „acuza-
ţiile nefondate” la adre-
sa UE din ultimii ani şi să 
afirme că aderă în mod 
public la valorile euro-
pene. 
„Ciolacu să îşi ceară 
scuze în raport cu Uni-
unea Europeană pen-
tru atacurile PSD din ul-
timii ani şi să afirme pu-
blic aderenţa PSD la va-
lorile UE (...) Dacă actu-
ala conducere PSD îşi 
doreşte să se îndepărte-
ze de imaginea de par-
tid problemă de la ni-
velul UE, atunci Marcel 
Ciolacu este obligat să 
îşi ceară scuze în nume-
le partidului pentru toa-
te acuzaţiile nefondate 
şi pline de ură la adresa 
Uniunii şi să afirme ex-
plicit că aderă în mod 
public la valorile euro-

pene. Modul exemplar 
în care UE tratează Ro-
mânia în contextul cri-
zei COViD trebuie admis 
chiar şi de PSD”, afirmă 
deputatul PNL Ovidiu 
Raeţchi, într-un comu-
nicat de presă transmis 
duminică.
Potrivit acestuia, cel mai 
mare plan de relansa-
re economică din istoria 
Uniunii Europene, dez-
văluit pe 27 mai, alocă 
României 33 de miliarde 
de euro, majoritatea ne-
rambursabili, a şasea su-
mă din totalul de 27 de 
state din Uniune. 
„Este o realitate care 
confirmă viziunea forţe-
lor reformatoare şi pro-
europene din România 
şi care trimite în ridicol 
abordarea euroscepti-
că a PSD din ultimii ani. 
Anul trecut, în mai, Li-
viu Dragnea argumen-
ta la Galaţi că france-
zii sunt geloşi pe români, 
că olandezii vor să fure 
Portul Constanţa şi că li-
derii europeni se tem de 
dezvoltarea economică 
a României”, a punctat 
Raețchi.

Ovidiu Raețchi consideră că PSD ar 
trebui să ceară scuze UE

Gabriela Firea vorbește despre o 
posibilă alianță PSD-Pro România-ALDE

PSD are în vedere 
două opţiuni 
în cazul în care 
moţiunea de 
cenzură pe care 
intenţionează să 
o depună va trece 
în Parlament, un 
guvern politic, 
format din 
majoritatea care 
a votat moţiunea, 
sau un guvern de 
uniune naţională, a 
declarat purtătorul 
de cuvânt al 
formaţiunii, Lucian 
Romaşcanu.

„În mod normal, exis-
tă opţiuni, să fie desem-
nat un prim-ministru din 
partea coaliţiei de atunci, 
care va vota moţiunea, şi 
să formeze un guvern po-
litic sau să existe propu-
nerea unui guvern de uni-
une naţională. Astea sunt 
cele două pe care le luăm 
în calcul, noi lucrăm de-
ja şi la program econo-
mic şi la program social, 
la un program complet de 
guvernare, dar având în 
vedere că alegerile sunt 
foarte aproape, proba-
bil cea mai bună variantă 
va fi un guvern de uniu-
ne naţională care să pre-
gătească aşa cum trebuie 
aceste alegeri”, a declarat 
Romaşcanu, în conferinţa 
de presă susţinută dumi-
nică. 

Un guvern 
interimar nu ar fi 
benefic

Întrebat despre va-
rianta ca actualul premi-
er, Ludovic Orban, să ră-
mână interimar pe funcţie 
până după alegeri, în con-
diţiile în care preşedinte-
le Klaus Iohannis care nu 
ar agrea decât un guvern 
liberal, Romaşcanu a răs-
puns că „ar putea rămâne 
interimar şi domnul Or-
ban, ceea ce nu ar fi be-
nefic nimănui”.

„Eu sper ca domnul 
Iohannis să înţeleagă că 
lucrurile trebuie să intre 
în normalitatea pe care 
şi-o doreşte toată lumea. 
Dumnealor au luat gu-
vernarea cu un partid de 
20% în Parlament, sigur, 
împreună cu PMP, PMP-ul 
este şi el la guvernare în 
acest moment, să nu ui-
tăm acest lucru. (...) To-
tuşi, legea, bunul simţ, 
litera şi spiritul spun că 

majoritatea trebuie să de-
cidă guvernarea. Eu sper 
ca domnul Iohannis, cel 
puţin pentru aceste câte-
va luni câte mai sunt până 
la alegeri, să înţeleagă că 
nu este nevoie de un gu-
vern politic, ci este nevoie 
de un guvern care să aşe-
ze aşa cum trebuie alege-
rile din anul acesta”, a de-
clarat Romaşcanu.

Dorește Iohannis 
schimbarea 
Guvernului?!?

Întrebat dacă PSD a 
purtat discuţii cu şeful sta-
tului pe tema unui nou 
guvern, având în vedere 
„apariţia în spaţiul public a 
unor informaţii potrivit că-
rora preşedintele Iohannis 
ar dori schimbarea în toam-
nă a componenţei actualu-
lui guvern sau chiar a în-
tregului guvern”, Romaşca-
nu a răspuns că nu ştie de 
„discuţii cu preşedintele”. 

„Acum, dacă intrăm 
în sfera scenariilor, poate 
că există o explicaţie ca-
re să ducă în această di-
recţie şi a apariţiei aces-
tei poze în spaţiul public 
(fotografia făcută într-un 
birou din Palatul Victo-
ria în urma căreia premi-
erul şi câţiva miniştri au 
fost amendaţi pentru fu-
mat şi nepurtarea măştii 
în spaţii închise - n.r.). E 
evident că domnul Ioha-
nnis nu este mulţumit de 
acest guvern (...) Dânsul 
este legat de acest gu-
vern, este guvernul dum-
nealui, l-a menţionat pes-
te tot, deci răspunderea 
pentru actul de guverna-
re îi revine şi dumnealui 
în aceeaşi măsură. Dacă 
vrea să-l schimbe cu un 
alt guvern liberal incom-
petent, nu ştiu dacă va 
avea voturile necesare în 
Parlament”, a mai decla-
rat purtătorul de cuvânt 
al PSD. 

Romașcanu: PSD ar dori un guvern 
politic sau unul de uniune națională

Dacian Cioloș acuză PSD de ipocrizie
Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, susţine 
că PSD dă dovadă de „ipocrizie” când cere 
demisia Guvernului pentru că premierul 
Ludovic Orban a fumat în Palatul Victoria, 
amintindu-i liderului social-democrat 
Marcel Ciolacu că „biroul preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, 
se transformase în fumoar”, iar „Sorin 
Grindeanu şi Mihai Tudose, prim-miniştri 
PSD, fumau pe rupte în Palatul Victoria”.


