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„Voi propune în Comi-
tetul Executiv dizolvarea 
acestei organizaţii, chiar 
dacă suntem în prag de 
alegeri, şi sunt ferm con-
vins că avem capacita-
tea de a face o echipă ra-
pid acolo, să fim pregă-
tiţi şi la Ilfov de alegeri. 
(...) Este inadmisibil aşa 
ceva. Am aflat din pre-
să. Nu am crezut aşa ce-
va. Am avut o discuţie cu 
preşedintele de organiza-
ţie acum aproximativ o lu-
nă de zile, i-am spus că 
în echipa dânsului există 
o persoană asupra căre-
ia sunt foarte multe bănu-
ieli de implicări într-o anu-

mită zonă care nu ne re-
prezintă şi chiar i-am spus 
să ia măsurile necesare 
de a fi schimbat din func-
ţie, respectiv de secretar 
executiv”, a spus Ciolacu, 
reacţia sa venind cupă o 
serie de dezvăluiri în pre-
să potrivit cărora PSD Il-
fov ar fi fost condus, până 
mai zilele trecute, de in-
terlopi.

”Organizația nu 
performează” - o 
altă explicație

La rândul său, pre-
şedintele interimar al Se-
natului, Robert Cazan-

ciuc, a susţinut că moti-
vul dizolvării organizaţi-
ei PSD Ilfov ar fi că ”nu 
mai performează”, adău-
gând că nu vrea ”să intre 
în speculaţii” privind legă-
turile acestei filiale cu lu-
mea interlopă. ”PSD Il-
fov, din păcate, a ajuns 
o organizaţie foarte mi-
că, mult mai mică decât 
a fost de-a lungul timpu-
lui, mult mai mică decât 
are potenţial judeţul Ilfov 
pentru PSD şi atunci pro-
babil este singura soluţie 
pentru a revitaliza organi-
zaţia de Ilfov. (...) Nu aş 

vrea să intru într-o specu-
laţie de legături sau nu cu 
lumea interlopă, cert es-
te că organizaţia nu per-
formează, despre asta es-
te vorba, şi atunci când 
nu ai performanţă, pro-
babil ceva în interior nu 
funcţionează cum trebuie 
- o dată, de două ori, de 
trei ori -, pentru că nu es-
te prima dată când în ul-
timul timp organizaţia de 
Ilfov nu are, din păcate, 
rezultate pentru noi”, spu-
nea Robert Cazanciuc, jo-
ia trecută, înainte de şe-
dinţa Comitetului Executiv 
Naţional (CExN) al PSD.

POLITICĂ

Autoritatea Electora-
lă Permanentă (AEP) in-
formează că a fost con-
stituit Biroul Electo-
ral Central (BEC) pen-
tru alegerea autorităților 
administrației publice 
locale din 27 septem-
brie. BEC va fi format din 
președintele AEP, Con-
stantin-Florin Mitulețu-
Buică și vicepreședinții 

instituției, Zsombor Vaj-
da și Marian Muhuleț, cu 
reprezentanții partidelor 
politice care au ca mem-
bri cel puțin 7 senatori 
sau 10 deputați sau ca-
re au obținut reprezenta-
re parlamentară la scruti-
nul anterior, precum și cu 
reprezentantul grupului 
minorităților naționale din 
Camera Deputaților.

Știri

PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

PMP va avea candidați 
proprii la alegerile loca-
le în toate județele din 
țară și exclude o alianță 
cu stânga după scrutin, a 
anunțat președintele Par-
tidului Mişcarea Populară, 
Eugen Tomac. PMP a fost 
”sărit” din schema alianței 
anti-PSD din Capitală, iar 
Tomac anunțase că la Pri-
măria Capitalei ar putea 
candida fostul preşedin-
te Traian Băsescu pentru 
”cel de-al treilea mandat”. 
”(...) Și la alegerile aces-
tea locale vom merge sin-
guri în toate localităţile, în 
toate judeţele, vom cere 

românilor din nou încre-
derea”, a spus Tomac. Iar 
în legătură cu o eventu-
ală colaborare post-ale-
geri, preşedintele PMP a 
precizat că este exclusă o 
alianţă de stânga, însă al-
te opţiuni rămân deschi-
se. El a afirmat că PMP 
va face campanie ca par-
tid de dreapta: ”Suntem 
singurul partid creştin-de-
mocrat din ţară care pune 
accent pe patriotism, pe 
spiritualitate, pe identita-
te, sunt valori în care noi 
credem şi pe care alţii, de 
stânga, le dispreţuiesc”, a 
concluzionat Tomac.

Candidații PMP, ”singuri la locale”

A fost constituit Biroul Electoral Central 
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Firea, atac la Orban pe tema achiziției 
măștilor

”Să vii să depui mo-
ţiune de cenzură fără ni-
ciun fel de motivaţie pal-
pabilă, să creezi instabili-
tate politică şi instituţio-
nală într-o situaţie de cri-
ză arată iresponsabilitatea 
acestui partid care se nu-
meşte PSD. Nu există ni-
ciun motiv pentru o ast-
fel de moţiune de cen-
zură. Guvernul şi-a făcut 
datoria faţă de România 
cu vârf şi îndesat, Guver-
nul pe care îl conduc es-
te un Guvern care a fost 
supus unui efort fără pre-
cedent şi, pe de o parte, 
am luptat cu toate armele 
aflate la dispoziţie contra 
epidemiei, pe de altă par-
te, am reuşit să diminuăm 
efectele economice nega-
tive ale crizei provocate 
de epidemie”, a declarat 

Orban, sâmbăta trecută, 
după şedinţa conducerii 
PNL. El a adăugat că Gu-
vernul a adoptat ”aproape 
toate măsurile” din cadrul 
Programului de relansa-
re. ”Eu cred că mergem în 
faţa românilor cu fruntea 
sus, putem să ne uităm în 
ochii oamenilor şi chiar aş 
putea să vă spun că avem 
grijă faţă de oameni şi fa-
cem lucruri care nu se fac 
în alte guverne europene. 
Să creşti alocaţii, să creşti 
pensii în perioade de cri-
ză, în perioade de cădere 
economică, reprezintă un 
efort uriaş, pe care îl fa-
cem tocmai din grijă faţă 
de oameni”, a susţinut li-
derul PNL. Prim-ministrul 
a adăugat că se bazea-
ză pe susţinerea în Parla-
ment a oricărui parlamen-

tar ”care are o urmă de 
bun simţ şi înţelege că Ro-
mânia are nevoie de gu-
vernare stabilă, de o con-
centrare a eforturilor tutu-
ror instituţiilor pentru stă-
vilirea epidemiei şi pentru 
relansarea economică”.

Noul premier, 
”un specialist 
recunoscut de 
toată lumea”

Preşedintele interi-
mar al PSD, Marcel Cio-
lacu, a anunţat, joia tre-
cută, că social-democraţii 
au decis depunerea unei 
moţiuni de cenzură îm-
potriva Guvernului Orban 
în  cursul acestei luni. ”Un 
haos mai mare decât es-
te acum nu poate fi cre-
at nici măcar de către PSD 
sau opoziţie”, a declarat li-
derul PSD, Marcel Ciola-
cu. Acesta a mai afirmat 
că social-democraţii sunt 
pregătiţi să vină, alături 
de alte forţe din Opoziţie, 
cu o propunere de premi-
er, ”un specialist recunos-
cut de toată lumea”, în si-
tuaţia în care moţiunea de 

cenzură pe care intenţi-
onează să o depună va fi 
adoptată. ”Asta e treaba 
Opoziţiei, să depună moţi-
uni de cenzură. Când PNL 
depunea moţiuni de cen-
zură, noi veneam să spu-
nem «Domnule nu aveţi 
voie să depuneţi moţi-
uni de cenzură»? (...) Nu 
mai sunt credibili. Aici este 
marea problemă a acestui 
Guvern. Acest Guvern tre-
buie să plece şi să fie în-
locuiţi de nişte specialişti 
care să gestioneze aceas-
tă pandemie şi criza eco-
nomică. Nu mai au credi-
bilitate. Noi suntem pregă-
tiţi să venim cu o propu-
nere de premier. O să dis-
cutăm şi cu celelalte for-
ţe aflate în Opoziţie, ca şi 
PSD, din Parlament, să ve-
nim cu o singură propune-
re, un specialist recunos-
cut de către toată lumea. 
Avem această propunere. 
E şi normal dacă dărâmăm 
un Guvern să venim cu o 
propunere. O să mergem 
şi cu o propunere de pro-
iect economic pe termen 
scurt, până la alegeri”, a 
declarat Ciolacu.

Ludovic Orban spune că ”Nu există niciun 
motiv pentru o moţiune de cenzură”

Viorel Iordache este noul 
președinte interimar al PSD Ilfov
Biroul Permanent al PSD Ilfov a fost dizolvat, săptămâna trecută, iar 
preşedinte interimar al organizaţiei fost numit Viorel Iordache. Preşedintele 
interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunţase, la începutul săptămânii trecute, că 
va propune, în şedinţa CExN al partidului, dizolvarea organizaţiei PSD Ilfov. 

 Premierul apreciază că Executivul ”și-a făcut datoria cu vârf și îndesat”, 
iar demersul PSD arată ”iresponsabilitate”

Nu există ”niciun motiv” pentru depunerea 
unei moţiuni de cenzură împotriva 
Guvernului, deoarece acesta ”şi-a făcut 
datoria cu vârf şi îndesat”, iar un asemenea 
demers ar arăta ”iresponsabilitatea” PSD, a 
declarat premierul Ludovic Orban.

“Ruşinos! Nu sunt capabili 
să asigure măştile de pro-
tecţie promise populaţiei 
şi găsesc ţapi ispăşitori!”, 
a scris Gabriela Firea, pe 
Facebook, în replică la 
declarațiile premierului Or-
ban care a spus că licitația 
de la Ministerul Sănătății 
care viza achiziționarea de 
măști pentru persoane-
le defavorizate a fost con-
testată și apoi atacată la 
Curtea de Apel de către o 
firmă «abonată a Primăriei 
Capitalei». Firea spune că 
firma respectivă este abo-
nată, dar nu la contrac-
te „ci la contestații”. “(…) 
Premierul insistă să aco-
pere incompetenţa guver-
nului în mai multe privin-

ţe, dar şi în cea a achizi-
ţiei măştilor de protecţie 
promise populaţiei, arun-
când pisica în curtea alto-
ra! Este a doua oară când 
afirmă la televizor că firma 
care a contestat licitaţia 
pentru măşti este «abona-
tă la contracte cu Primăria 
Capitalei». Prima oară am 
tăcut, crezând că e dezin-
format! Dar văd că persis-
tă în eroare! Da, este abo-
nată această firmă la Pri-
măria Capitalei, dar nu la 
contracte, ci la contesta-
ţii! Şi nouă ne-au blocat 
nenumărate licitaţii pentru 
achiziţia unor produse şi/
sau servicii extrem de im-
portante pentru bucureş-
teni“, a scris Firea.


