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În urma apelului nomi-
nal, doar 226 de parlamen-
tari au fost la şedinţă, fiind 
necesară prezenţa a 233 
de deputaţi şi senatori.

Şapte parlamentari 
PSD sau afiliaţi grupurilor 
social-democraţilor au lip-
sit luni de la şedinţa co-
mună de plen în care tre-
buia să se dezbată şi să 
se voteze moţiunea de 
cenzură.

Ponta acuză liderii 
de grup că „vând 
voturi”

Preşedintele Pro Ro-
mânia, Victor Ponta, a de-

clarat luni că „în mod nor-
mal” erau 241 de parla-
mentari care ar vota în fa-
voarea moţiunii de cenzu-
ră, dar şi-a exprimat ne-
mulţumirea că „la fiecare 
oră dispare” câte un de-
putat sau senator PSD. 

„Când văd şmenarii 
de la PSD, lideri de grup, 
care se ocupă de vândut 
voturi. Când nu o să văd 
şmenari şi vânzători şi 
conserve la PSD, nu o să 
mai cred (n.r. - că moţi-
unea este „un blat”). În-
să noi am fost toţi aici, 
suntem toţi 24 aici pre-
zenţi, am mai adus un 
vot pe care PSD nu putea 

să îl aducă şi noi vom vo-
ta pentru, dar la cum se 
îmbolnăvesc ei, câte unul 
la jumătate de oră, mi-e 
teamă. Noi nu am votat 
Guvernul ăsta. PSD şi-a 
mai dat jos guverne. Ăsta 
e un guvern pus de PSD. 
Să vină să şi-l dea jos”, a 
afirmat Ponta înainte de 
începerea şedinţei de plen 

în care se dezbate moţiu-
nea de cenzură.

Întrebat despre cal-
culul voturilor, Ponta a 
răspuns: „În mod normal 
erau 241 de voturi, dar pe 
fiecare oră mai dispare un 
pesedist. În ritmul ăsta, 
până diseară nu mai ră-
mâne decât jumătate de 
Parlament”.
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PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

Știri

Premierul Ludovic Orban 
este de părere că moţi-
unea de cenzură depu-
să de PSD este „consu-
mată” şi spune că deci-
zia Curţii Constituţiona-
le este cea care va stabili 
 cursul acestui demers. 
„Din punctul nostru de 
vedere, moţiunea e în 
afara cadrului constituţio-
nal şi ni se pare firesc ca 
moţiunea să nu se dez-
bată, să nu fie votată. (...) 
Din punctul meu de ve-
dere, moţiunea este con-
sumată, dar sigur trebu-
ie să aşteptăm decizia 
CCR, pentru că în funcţie 
de decizia CCR se poa-
te stabili cu precizie ce 
va urma. De mâine (n.r. 
- marţi) începe sesiunea 
ordinară. Asta este o altă 

invenţie şi năzdrăvănie să 
intri cu moţiunea în a tre-
ia sesiune, una ordinară, 
după ce ai depus-o într-o 
sesiune extraordinară, ai 
citit-o în altă sesiune ex-
traordinară. Nu vreau să 
intru în aceste lucruri. În 
ceea ce ne priveşte, pe 
noi ne interesează să ne 
preocupăm de probleme-
le României”, a afirmat 
luni Orban, la Parlament.
Întrebat despre o eventu-
ală înţelegere între PNL şi 
PSD, Orban a spus: „În-
ţelegere în momentul în 
care cineva depune moţi-
une de cenzură? Ce înţe-
legere?! E înţelegerea că 
ei vor să ne dea jos şi noi 
ne apărăm pentru ca Gu-
vernul să îşi facă treaba 
în continuare”.

Ludovic Orban consideră „moțiunea 
consumată”

Tăriceanu crede că  alegerile ar trebui 
amânate chiar și cu un an

Preşedintele ALDE, Călin 
Popescu Tăriceanu, susţi-
ne că amânarea alegerilor 
locale, chiar şi cu un an, 
nu ar fi o problemă „insur-
montabilă”, în condiţiile în 
care scrutinul din septem-
brie „nu se poate desfă-
şura în condiţii normale”. 
„(...) Prefer un proces 
electoral desfăşurat (...) în 
condiţii corecte, care să 
asigure participarea la vot, 
exprimarea neîngrădită a 
votului, decât un proces 
electoral care este o farsă 
şi este viciat”, a spus Tă-
riceanu, într-o conferinţă 
de presă.
În opinia sa, alegerile ar fi 
trebuit amânate mai ales 
că „nu se poate desfă-
şura în condiţii normale” 
campania electorală. 
„Contactul în campanie 
nu se poate desfăşura. 
Acest lucru duce în final 
la un deficit democratic 
pentru că cetăţenii trebu-
ie să voteze în cunoştinţă 
de cauză. Ce să voteze? 

Măştile după figură? Tre-
buie să îl vadă pe candi-
dat, să îl audă, să îi pună 
întrebări, să asculte răs-
punsurile. (...) Săptămâ-
na viitoare se va face o si-
mulare la Parlament de 
cum ar funcţiona ziua vo-
tului. În secţiile de votare 
sunt 16 membri şi durea-
ză cam trei minute opera-
ţiunea de votare, de când 
intră cetăţeanul în secţia 
de vot - se prezintă cu ac-
tul de identitate, se iden-
tifică, semnează, primeş-
te ştampilă, ia buletine, 
se duce în cabină, pune 
buletinele în urnă şi aşa 
mai departe. Lucrul aces-
ta ne pune mari proble-
me legat de modul în care 
se va desfăşura votul, cât 
de bine se poate desfăşu-
ra votul în condiţii de si-
guranţă”, a adăugat lide-
rul ALDE.
Tăriceanu consideră că, 
în condiţiile date, cei aleşi 
vor fi votaţi de 10-15% din 
populaţia cu drept de vot.

Preşedintele USR, 
Dan Barna, a 
afirmat, duminică, 
faptul că ziua 
alegerilor din 27 
septembrie este 
orizontul unei 
„lupte de viziuni 
pentru ceea ce 
ar trebui să fie 
Bucureştiul” şi nu 
a unei „lupte” între 
partide.

„27 septembrie nu 
este orizontul unei lupte 
între partide, 27 septem-
brie este orizontul unei 
lupte de viziuni pentru ce-
ea ce ar trebui să fie Bu-
cureştiul, pentru că avem, 
pe de o parte, viziunea 
minciunii, viziunea falsu-
lui, viziunea oamenilor 
mascaţi cu peruci şi oche-
lari, viziunea fabricilor de 
semnături pe care le-am 
văzut la PSD şi nu doar 
la aceste alegeri, viziunea 
unor proiecte despre ca-
re doar se vorbeşte, dar 
nu există niciodată şi vizi-
unea unui proiect pentru 
Bucureşti susţinut de Ni-
cuşor Dan, de USR PLUS 
şi partenerii de la PNL, vi-
ziunea unui Bucureşti cu 
adevărat european, care 
îndrăzneşte să-şi spună 
capitală a unei ţări euro-
pene, a unui Bucureşti în 
care cetăţenii merită să se 
simtă cu adevărat mân-
dri văzând că oraşul înce-
pe să se dezvolte. Vorbim 

de ani buni de dezvolta-
rea a Bucureştiului, dar în 
realitate traficul este su-
focat, calitatea aerului e 
mai proastă de la o lună 
la alta după toate măsu-
rătorile, iar serviciile pu-
blice sunt aproape ridico-
le, majoritatea dintre ele”, 
a declarat Dan Barna, în 
cadrul evenimentului în 
care Alianţa USR PLUS a 
lansat campania electora-
lă pentru Bucureşti.

Absenții de la vot, 
responsabili de un 
rezultat negativ

Liderul USR a adău-
gat că cei care nu se vor 
prezenta la vot „vor fi di-
rect responsabili de un re-
zultat eventual negativ”. 

„USR PLUS propune 
oameni performanţi care 
sunt credibili în promisiu-

nea că vor îmbunătăţi ca-
litatea de viaţă a Bucureş-
tiului. Aceasta este (...) 
miza pentru fiecare dintre 
cetăţenii care vor merge 
pe 27 septembrie la vot 
şi pentru cei care vor ale-
ge să nu meargă. Şi ace-
lora le spun că dacă vor 
alege să stea acasă, vor fi 
direct responsabili de un 
rezultat eventual nega-
tiv. (...) Mergeţi la vot pe 
27 septembrie, aveţi opţi-
unea unor candidaţi care 
au proiecte şi poveşti de 
viaţă şi experienţă de via-
ţă foarte convingătoare”, 
a spus Barna.

În primării 
trebuie să ajungă 
profesioniști

Potrivit acestuia, es-
te important ca în primă-
riile din Bucureşti să ajun-

gă echipe de profesionişti 
cu care să se poată lucra.

„Ne-am asigurat că şi 
partenerii pentru proiec-
tul pe Bucureşti de la PNL 
au propus candidaţi de-
cenţi, profesionişti, candi-
daţi prin care, într-adevăr, 
putem să schimbăm îm-
preună, pe acest proiect 
pentru Bucureşti, şansele 
oraşului de a nu mai repe-
ta coşmarul guvernărilor 
PSD, care aproape au izo-
lat acest oraş. E important 
ca în primăriile de sec-
tor şi Primăria Generală 
să ajungă echipe cu care 
să se poată lucra, echipe 
de profesionişti, şi aceştia 
sunt consilierii USR PLUS, 
care să poată să susţină şi 
aprobarea şi apoi imple-
mentarea acestor proiecte 
de care Bucureştiul are cu 
disperare nevoie”, a preci-
zat Dan Barna.

Dan Barna își dorește o „luptă de 
viziuni”, la alegerile pentru București

Moțiunea de cenzură nu s-a mai votat, 
din lipsa cvorumului
Şedinţa Parlamentului în care trebuia 
dezbătută şi votată moţiunea de cenzură nu 
a putut să aibă loc luni, din lipsa cvorumului, 
potrivit anunţului preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu.


