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27 septembrie, pentru locale

Autoritatea Electorală 
Permanentă (AEP) a 
anunțat că a elaborat 
proiectul de lege privind 
stabilirea datei alegerilor 
pentru autoritățile 
administrației publice 
locale din 2020 și 
propune ca acestea 
să se desfășoare în 27 
septembrie – pentru 
consiliile locale ale 
comunelor, ale orașelor, 
ale municipiilor și ale 
sectoarelor municipiului 
București; primarii 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și ai 
sectoarelor municipiului 
București; Consiliul 
General al Municipiului 
București; primarul 
general al Capitalei; 
consiliile județene și 
președinții consiliilor 
județene.
AEP precizează că 
proiectul de lege ar trebui 
să intre în vigoare cel 
târziu în 29 iulie.
Prim-ministrul Ludovic 
Orban a declarat că în 
cursul acestei săptămâni 
va adopta proiectul de 
lege prin care se propune 
ca alegerile locale să aibă 
loc pe 27 septembrie.
„(...) În ședința de Guvern 
vom adopta proiectul 

de lege prin care vom 
propune data alegerilor 
- 27 septembrie - și, 
evident, o serie de alte 
măsuri, dintre care 
unele sunt legate și de o 
protecție a persoanelor 
implicate în procesul 
electoral“, a afirmat Orban. 
Premierul și-a exprimat 
convingerea că până pe 27 
septembrie răspândirea 
virusului se va diminua 
și vor putea fi organizate 
alegeri locale. „Obiectivul 
nostru este să reducem 
nivelul de răspândire. 
(...) La nivelul actual de 
răspândire, cu siguranță 
da (se vor organiza alegeri 
la data stabilită - n.r.). 
Dar am convingerea că 
până pe 27 septembrie 
lucrurile se vor îmbunătăți 
semnificativ“, a precizat 
premierul.
În acest an, alegerile 
locale nu s-au putut 
derula la termen, 
adică în luna iunie, din 
cauza pandemiei de 
coronavirus.
Parlamentul a decis, 
astfel, prelungirea 
mandatelor aleșilor locali 
până la 1 noiembrie, iar 
legea a fost promulgată 
de președintele Klaus 
Iohannis.

Purtătorul de 
cuvânt al PSD, 
Lucian Romaşcanu, 
a criticat faptul că 
starea de alertă 
a fost prelungită 
fără încuviinţarea 
Parlamentului, 
acuzând un „abuz 
imens“ din partea 
Guvernului. În acest 
context, el a arătat 
că o consecinţă 
majoră este faptul 
că Executivul s-a 
ales cu o moţiune 
de cenzură care îi 
va fi fatală‘‘.

„S-au împlinit cinci zi-
le prevăzute de lege în 
care Parlamentul se putea 
întruni, dezbate, modifi-
ca şi vota sau nu starea 
de alertă. PNL a decis să 
ignore spiritul legii şi a de-
cis doar să informeze Par-
lamentul despre prelungi-
rea stării de alertă. Acest 
abuz imens, această no-
uă bătaie de joc la adre-
sa legii şi a unei institu-
ţii fundamentale cum es-
te Parlamentul României 
va avea două consecinţe 
majore. Prima: Guvernul 
Orban s-a ales cu o moţi-
une de cenzură care îi va 
fi fatală şi a doua conse-
cinţă: prin refuzul de a so-
licita încuviinţarea Parla-
mentului pentru prelungi-
rea stării de alertă Guver-
nul PNL a declanşat sta-
rea de haos în România“, 
a spus Romaşcanu. El a 
susţinut că guvernanţii au 
folosit pandemia pentru 

„a-şi atinge propriile sco-
puri şi pentru a satisface 
nevoile clienţilor PNL“.

Romaşcanu a enume-
rat mai multe „argumen-
te“, printre care faptul că 
Guvernul are monopolul 
datelor oficiale şi „refuză 
obsesiv“ să lase informa-
ţii să iasă public şi din alte 
surse. El a dat ca exemplu 
faptul că „Guvernul a îm-
piedicat Primăria Capita-
lei să facă testarea în ma-
să“, dar şi faptul că „epi-
demiologii care arată re-
alitatea pe care PNL vrea 
să o mascheze au fost în-
depărtaţi“, indicând cazul 
lui Adrian Streinu-Cercel. 
Romaşcanu a mai acu-
zat autorităţile şi că „tes-
tează în funcţie de inte-
resul politic şi nu de ne-
cesităţi“, arătând că doar 
6,9% dintre cele peste 
2.600 de locuri de la tera-
pie intensivă erau ocupa-
te în această lună.

Purtătorul de cuvânt 

al PSD a adăugat că PSD 
le cere românilor să res-
pecte măsurile de preve-
nire a răspândirii noului 
coronavirus. „Indiferent 
de minciunile şi manipulă-
rile pe care PNL le aduce 
în spaţiul public, solicităm 
românilor să continue 
portul măştii în spaţiile în-
chise, să continue măsu-
rile de distanţare pentru 
a se proteja pe ei şi pe 
cei dragi“, a afirmat soci-
al-democratul. El a preci-
zat că PSD solicită Guver-
nului să ceară votul Par-
lamentului pentru orice 
decizie privind prelungi-
rea stării de alertă. „De ce 
credem noi că se întâm-
plă toate aceste manipu-
lări şi ascunderi ale ade-
vărului? Pentru că firme-
le prietene au făcut sto-
curi de măşti de protec-
ţie pentru două stări de 
alertă, probabil, nu? Sau 
pentru că ştiu că după ce 
se încheie starea de aler-

tă urmează moţiunea de 
cenzură care va condu-
ce la căderea Guvernului 
sau pentru că au luat de-
cizii disproporţionate, în 
starea de urgenţă, care 
au dus la prăbuşirea eco-
nomiei. (...) Şi, nu în ulti-
mul rând, ca să-şi justifi-
ce deciziile din pandemie, 
inclusiv tunurile financia-
re ori numirile clientela-
re, Guvernul PNL având 
nevoie să arate că lucru-
rile sunt mai grave decât 
sunt în realitate, pentru a 
continua aceste acţiuni“, 
a mai afirmat Lucian Ro-
maşcanu. El a mai anun-
ţat că, după decizia CCR, 
PSD va aduce amenda-
mente la Legea 55, astfel 
încât prelungirea stării de 
alertă să nu se mai poa-
tă face fără acordul Parla-
mentului. De asemenea, 
Romaşcanu a susţinut că 
CCR a fost sesizată cu un 
posibil conflict în privinţa 
prelungirii stării de alertă.

Premierul Ludovic 
Orban a declarat 
că pensiile vor fi 
majorate astfel 
încât să poată fi 
plătite, arătând că 
o creştere cu 40% a 
acestora nu poate fi 
susţinută financiar.

„Procentul cu care vor 
creşte pensiile nu poate fi 
deocamdată anunţat pu-
blic. Ministrul Finanţelor 
a avansat un procent de 
10%. El deţine cele mai 
bune date în momentul 
de faţă. E ca într-o com-
panie, dar dacă scad ve-

niturile nu poţi să măreşti 
salariile. În acest mo-
ment, încasările la buge-
tul de stat, la bugetul de 
pensii au scăzut semni-
ficativ, în ciuda eforturi-
lor şi a strădaniei pe care 
le-am făcut. Nu mai sunt 
aceleaşi condiţii care erau 
în condiţiile în care am fi 
avut o creştere economi-
că de 4,5 - 5%. Este po-
sibil ca anul acesta să nu 
avem creştere economi-
că, dimpotrivă să avem 
o scădere economică. O 
creştere economică nega-
tivă, cum zic economiştii. 
În condiţiile astea, nu poţi 
să îţi baţi joc de oameni şi 
să le promiţi lucruri pe ca-
re nu le poţi realiza. Noi 

vom creşte pensiile. Le 
vom creşte pe baza unei 
analize foarte serioase. 
Conform legii responsabi-
lităţii fiscal-bugetare, Mi-
nisterul Finanţelor pregă-
teşte raportul privind sta-
rea bugetară şi economi-
că. De asemenea, vom 
realiza propriile progno-
ze economice pe urmă-
torii ani şi vom consulta 
toate prognozele econo-
mice făcute la nivel euro-
pean, de Banca Mondială, 
de toate entităţile care au 
capacitatea şi vom lua de-
cizia de a creşte pensiile. 
Le vom creşte astfel încât 
să putem să le plătim, fă-
ră să tipărim bani“, a pre-
cizat Orban.

Premierul a susţinut 
că o creştere cu 40% ar fi 
fost foarte greu de făcut, 
chiar în condiţiile în care 
România ar fi fost într-o 
situaţie economică favo-
rabilă. „Suntem într-o cri-
ză economică ce a afectat 
atât veniturile la bugetul 
de pensii, cât şi veniturile 
bugetului de stat. Se ve-
de limpede că majorarea 
cu 40% este o majorare 
care nu poate fi susţinu-
tă financiar, pentru că ea 
generează un pericol grav 
pentru echilibrul bugetar 
al României, riscând să 
afecteze capacitatea Ro-
mâniei de a putea face fa-
ţă tuturor plăţilor“, a sub-
liniat Orban.

O soluție și pentru 
alocații?

Prim-ministrul a vor-
bit şi despre dublarea alo-
caţiilor copiilor. „Vom cău-
ta o soluţie. Nu ne putem 
permite dublarea aloca-
ţiilor. Este a doua dubla-
re care este făcută după 

dublarea care a existat în 
martie, în dezbaterea bu-
getului, în 2019. Vom da 
o garanţie privind dubla-
rea alocaţiilor, dar va tre-
bui să gândim un calen-
dar de creştere a aloca-
ţiilor“, a explicat  Ludovic 
Orban.

Moţiune de cenzură pentru 
prelungirea stării de alertă

Pensiile vor fi majorate cu un 
procent care să permită să fie plătite


