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„După părerea mea, 
această moţiune de cen-
zură reprezintă încă un 
act iresponsabil din par-
tea PSD. Să depui moţiu-
ne de cenzură, să încerci 
să dai jos un Guvern ca-
re şi-a făcut datoria faţă 
de ţară, care gestionează 
cu corectitudine, profesio-

nalism şi eficienţă proble-
mele grave care au apă-
rut din cauza epidemiei, 
din cauza crizei economi-
ce, din cauza secetei, din 
cauza inundaţiilor, un Gu-
vern care e confruntat cu 
dificultăţi care nu au mai 
existat în istoria României 
de foarte multă vreme, să 

dai jos Guvernul mi se pa-
re un gest iresponsabil şi 
complet lipsit de logică şi 
este un gest împotriva in-
teresului României“, a de-
clarat premierul.

El a susţinut că este 
„absurd“ momentul ales 
pentru acest demers, subli-
niind că în ultimii 30 de ani 
nicio moţiune de cenzură 
nu a fost depusă în timpul 
vacanţei parlamentare.

În opinia premierului, 
PSD ar fi interesat să se 
afle la putere în perioada 
organizării alegerilor loca-

le, ca „să fure la vot şi să 
folosească toate instituţiile 
statului“ pentru a îşi maxi-
miza scorul. „Să pună mâ-
na pe putere ca să orga-
nizeze ei alegerile locale 
şi parlamentare, asta es-
te în capul lor. Să fure la 
vot şi să folosească toate 
instituţiile statului pentru 
a îşi maximiza scorul elec-
toral. Asta e în capul PSD. 
Ceea ce nu înţeleg ei este 
că, până la urmă, românii 
sunt cei care hotărăsc. Ro-
mânii vor hotărî cine con-
duce administraţia locală 

în fiecare localitate şi cine 
va conduce România în ur-
mătorii patru ani de zile“, 
a afirmat Ludovic Orban.

Potrivit prim-minis-
trului, moţiunea de cen-
zură reprezintă „o aven-

tură politicianistă care nu 
are în spate niciun fel de 
obiectiv pentru România“ 
şi care riscă să „arunce în 
aer“ ţara într-un moment 
în care este necesar un 
Guvern cu puteri depline.

POLITICĂ

Lista PNL pentru CJI

Lege atacată la CCR

”Acum, mai mult decât 
oricând, avem o șansă ca 
proiectul la care visăm 
să înceapă să fie pus în 
aplicare! Județul nostru 
are oportunitatea de a se 
dezvolta și de a beneficia 
de o bună colaborare 
între primării, Consiliul 
Județean și guvernul PNL. 
Mi-am depus candidatura 
cu dorința de a accelera 
proiectele deja existente 
și de a aduce un suflu 
nou județului nostru. 
Împreună cu o echipă 
de oameni cu experiență 
și bine pregătiți îmi 
doresc să aducem Ilfovul 
la nivelul următor”, a 
anunțat candidatul PNL 
la conducerea Consiliului 
Județean Ilfov, Hubert 
Thuma.
Lista propusă pentru 
consilieri județeni 
cuprinde următoarele 
nume:
1. Ștefan Rădulescu
2. Vincențiu Voicu
3. Radu-Raul Dorobanțu
4. Ana-Maria Dumitru
5. Cornel Constantin 
Ofițeru
6. Sebastian Daniel 
Geantă
7. Ștefan Dorr
8. Ninel-Constantin Boșcu
9. Marinela Culea

10. Cristian Mătărău
11. Teodor Barbu
12. Lia Lungan
13. Ștefan-Bogdan 
Neculcea
14. Bujor-Silviu Rudeanu
15. Nicolae-Valentin Baicu
16. Iosif-Dorin Cândea
17. Ion Dogaru
18. Eduard-Cristian Achim
19. Andrei-Emil Călin
20. Daniel-Lucrețiu 
Rumega
21. Gabriel Gheorghiu
22. Andrei-Gabriel Ștefan
23. Adriana Stoica
24. Florin-Răducu Covaci
25. Marius-Grigoraș Iancu
26. Marin Tudor
27. Constantin-Sorin 
Stroe
28. Larisa-Elena Lățescu
29. Tiberiu Ganea
30. Petru-Teodor Niculae
31. Marian-Claudiu Luca
32. Andrei-Valentin 
Niculae
33. Ionela-Andreea 
Purluca
34. Tiberiu-Alexandru 
Popescu
35. George-Adrian 
Ștefănescu
36. Anita-Alexandra Socol
37. Viorel-Mihai Hațegan
38. Constantin-Adrian 
Drăgan
39. Dragoș-Cătălin Mihai
40. Alina-Georgiana Savu.
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Orban consideră moţiunea 
“un act iresponsabil”
Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a 
calificat drept „un act iresponsabil“ depunerea 
unei moţiuni de cenzură de către PSD, adăugând 
că este „absurd“ să iniţiezi un astfel de demers în 
timpul vacanţei parlamentare.

“Reprezentanţii 
Guvernului au 
încălcat toate 
regulile impuse 
cetăţenilor în urma 
pandemiei cu 
noul coronavirus”, 
se arată în textul 
moţiunii de cenzură 
a PSD cu titlul 
„Guvernul PNL - 
De la Pandemie 
la pande-mită 
generalizată“.

Documentul dedi-
că un capitol „Chermeze-
lor PNL în vreme de pan-
demie“, în care arată că 
„reprezentanţii Guvernu-
lui şi-au pierdut iremedia-
bil credibilitatea în modul 
în care au gestionat pan-
demia“. De asemenea, 
semnatarii moţiunii sus-
ţin că „o naţiune întrea-
gă l-a văzut pe şeful sta-
tului român, Klaus Ioha-
nnis, stând impasibil, fă-
ră mască, la reuniunile de 
la Bruxelles, într-un con-
trast jenant cu ceilalţi li-
deri politici europeni care 
se conformaseră regulilor 
de protecţie“.

Un alt capitol al docu-
mentului se referă la „re-
stricţiile contradictorii im-
puse cetăţenilor români“, 
semnatarii moţiunii apre-
ciind că „o altă cauză ma-
joră a pierderii controlu-
lui asupra pandemiei de 
către Guvernul Orban 2 
a fost seria nesfârşită de 
decizii şi măsuri contra-
dictorii“. Potrivit moţiunii 
PSD, „a fost greu de în-
ţeles pentru români de ce 
nu puteau circula în spa-
ţiu deschis în parcuri, dar 
aveau voie să se îngrămă-
dească în spaţii închise în 
supermarketuri“ şi, toto-

dată, este greu de înţe-
les pentru români de ce 
poţi merge la plajă cu so-
ţul din certificatul de că-
sătorie, dar nu poţi merge 
cu propriul copil pe care îl 
creşti în parteneriat civil“.

PSD vorbeşte de 
tunuri financiare

Un alt capitol din do-
cument se referă la „de-
valizarea bugetului de 
stat sub paravanul pan-
demiei“.

„Ca şi cum toate aces-
tea n-ar fi fost de-ajuns, 
raportul recent al Curţii de 
Conturi privind cheltuieli-
le publice în timpul stării 
de urgenţă a scos la ivea-
lă tunurile financiare in-
credibile date de guver-
nanţi sub paravanul pan-
demiei. Raportul Curţii de 
Conturi, pe care preşedin-
tele Iohannis şi premie-
rul Orban se fac acum că 
 nu-l văd, ca şi cum nu ar fi 
existat niciodată, ne dez-
văluie cea mai mare frau-
dă guvernamentală din ul-
timii 30 de ani. Este de-a 
dreptul revoltător! În timp 

ce le spuneau românilor 
să stea în casă în starea 
de urgenţă, cei din guvern 
prăduiau fără nicio jenă 
bugetul statului, cu măşti 
neconforme, cumpărate 
pe şpăgi uriaşe, la supra-
preţ, cu plăţi ilegale pen-
tru produse şi servicii ne-
livrate, cu achiziţii fraudu-
loase prin care s-a drenat 
banul public către firme-
le clientelare de partid şi 
către sediile de campanie 
ale PNL“, arată documen-
tul. Acesta adaugă că, în 
prezent, DNA investighea-
ză achiziţii publice ilegale 
la UNIFARM de 140 mili-
oane de euro.

Venituri în scădere
„Hoţia începe să ia-

să la suprafaţă din aproa-
pe toate achiziţiile făcute 
de Guvern în această pe-
rioadă. Pandemia a fost 
transformată într-o pan-
de-mită generalizată! Co-
rupţia şi şpaga au ajuns 
până în Cancelaria Premi-
erului. Printre cei care au 
dat şpăgi de sute milioa-
ne de euro se află şi omul 

de încredere al lui Ludo-
vic Orban, care tace cul-
pabil când e întrebat da-
că a avut discuţii cu acea 
persoană în timpul pan-
demiei“, susţine docu-
mentul. Potrivit acestuia, 
„invocând siguranţa să-
nătăţii publice, cei din gu-
vern au tranzacţionat vie-
ţile cetăţenilor cu şpăgi şi 
plăţi ilegale de milioane şi 
milioane de euro, din bu-
getul statului“.

S o c i a l - d emoc ra ţ i 
amintesc în moţiune că 
„au trecut deja două luni 
de stare de alertă în care 
românii cu venituri mici au 
fost amendaţi că nu şi-au 
permis să poarte masca 
de protecţie în spaţiile în-
chise“, în timp ce „Protec-
ţia Consumatorului a ară-
tat că 90% din măştile de 
protecţie importate în gu-
vernarea Orban sunt ne-
conforme şi pun sănăta-
tea oamenilor în pericol“.

Nu în ultimul rând, 
PSD arată că „nivelul de 
trai al populaţiei s-a pră-
buşit“, iar „oamenii au 
pierdut tot ce câştigaseră 
în guvernarea PSD“.

Moţiune de cenzură „Guvernul PNL - De 
la Pandemie la pande-mită generalizată“

Președintele Klaus 
Iohannis a sesizat Curtea 
Constituțională(CCR) 
în privința legii prin 
care data alegerilor 
parlamentare este 
stabilită chiar de 
Parlament doar în cazul 
scrutinului la finalul 
mandatului actual. 
Legea a fost inițiată de 
PSD, ALDE și UDMR. În 
prezent data alegerilor 
parlamentare este 

stabilită de Guvern.
Șeful statului susține în 
sesizare că, crearea unui 
cadru legislativ special 
doar pentru următoarele 
alegeri parlamentare, 
cu mai puțin de 6 luni 
înainte de alegerile la 
termen, încalcă exigențele 
constituționale în 
dimensiunea sa referitoare 
la previzibilitatea legii 
și cea a securității 
raporturilor juridice.


