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În acest context, 
Rareş Bogdan a afirmat 
că pentru evitarea aglo-
meraţiei la urne, alege-
rile s-ar putea desfăşura 
pe parcursul a două zile. 
De asemenea, pentru evi-

tarea transmiterii comu-
nitare a coronavirusului, 
europarlamentarul sus-
ţine necesitatea testării 
 COVID a tuturor membri-
lor secţiilor de votare din 
ţară, înainte de începerea 

procesului de vot.
„Părerea mea este că 

va trebui să organizăm 
alegeri, să avem foar-
te mare grijă, mai ales 
pentru populaţia în vâr-
stă, la modalitatea în ca-
re se vor organiza aces-
te alegeri. Dacă este ca-
zul să fie organizate în 
două zile, să nu exclu-
dem acest lucru, dar aşa 
cum cred sincer că copi-
laşul meu mai mare tre-
buie să meargă la şcoa-
lă pentru că aşa am fost 
toţi şi nu putem să riscăm 

să suspendăm pur şi sim-
plu un an din viaţa copii-
lor sau din viaţa noastră, 
cred că şi alegerile trebuie 
să le luăm ca pe o chesti-
une firească, care ţine de 
sentimentul democratic. 
Trebuie găsite formule in-
teligente prin care contac-
tul fizic între cei din sec-
ţia de vot şi alegători să 
fie redus cât mai mult, să 
fie la minimum cu putinţă, 
dar nu avem cum să stăm 
complet distanţaţi, deci e 
clar că trebuie găsite for-
mule şi eu sunt dintre cei 

care vor milita şi spun că 
membrii secţiilor de vota-
re vor trebui să fie testaţi, 
fără nicio ruşine, fără ni-
cio chestiune care să se-

mene a blocaj democratic 
sau antidemocratic. Cred 
că e o chestiune de nor-
malitate“, a declarat lide-
rul liberal.

POLITICĂ

Romașcanu nu mai este purtător de 
cuvânt PSD

Alianţa USR-PLUS: Tribunalul a validat 
candidaturile în Voluntari

După derapajul de limbaj 
grav de vinerea trecută, 
Lucian Romașcanu, 
purtătorul de cuvânt al 
PSD a fost suspendat din 
funcție. ”Prea multă lume 
a ridicat piatra... Dacă 
10% dintre cei care și-au 
exprimat blamul ar face 
ceea ce predică, lumea 
ar arăta altfel. De ce, 
totuși, nu arată altfel?”, 
a scris Romașcanu pe 

Facebook. Amintim că 
acesta a avut o ieșire 
nervoasă vineri, la 
începutul conferinței 
de presă de la PSD, 
nemulțumit că jurnaliștii 
nu au venit, ei fiind afară 
pentru declarații la finalul 
CEX. ”O să primească 
o p... în c... toți”, a spus 
Romașcanu, neștiind 
că microfoanele erau 
pornite.

PAginĂ REALizAtĂ DE CARMEn iStRAtE

Alianța USR PLUS a 
contestat hotărârea 
Biroului Electoral de 
Circumscripție din orașul 
Voluntari cu privire la 
candidaturile pentru 
alegerile locale, demers 
respins inițial, dar 
tribunalul ilfov a admis 
candidatura lui Bogdan 
Rolea pentru funcția 
de primar al orașului și 
lista de candidați pentru 
Consiliul Local, a anunțat 
formațiunea politică. 
„Soluția dată de tribunal 
vine să confirme faptul că 
tot acest demers a fost 
o încercare disperată 
a interpușilor domnului 
Pandele de a împiedica 
candidatura și implicit 
intrarea în administrația 
locală Voluntari a 
candidaților USR PLUS, 
printre care se află 

urbaniști, economiști, 
ingineri software, experți 
contabili, profesioniști 
în domeniile lor, pentru 
că știu că, odată intrați 
în consiliul local, acești 
oameni vor face tot 
posibilul să scoată la 
lumină tot ceea ce a fost 
bine ascuns timp de două 
decenii“, precizează 
reprezentanții Alianței.
Candidaturile USR-
PLUS pentru Primăria 
și Consiliul Local din 
Voluntari fuseseră 
respinse de BEC pe motiv 
că scrisul persoanei 
care a semnat declarația 
din subsolul paginii cu 
semnături trebuie să fie 
același cu cel din fiecare 
casetă din lista respectivă 
în care au fost completate 
datele personale ale 
semnatarilor.

Premierul Ludovic 
Orban a declarat, la 
finalul săptămânii 
trecute, că a 
depune o moţiune 
de cenzură „cu 
trei luni înainte de 
alegeri, (…) arată 
faptul că nu respecţi 
democraţia şi că nu 
înţelegi că până la 
urmă Guvernul va 
fi acela pe care îl 
vor decide românii 
în cadrul alegerilor 
parlamentare care 
vor avea loc în 6 
decembrie. (...) 
Această moţiune 
de cenzură a venit 
de nicăieri, a părut 
mai degrabă o 
moţiune de cenzură 
menită să rezolve 
problemele interne 
ale PSD şi a fost o 
moţiune de cenzură 
depusă cu spatele 
la cetăţean şi cu faţa 
spre interesul politic 
al PSD“, a declarat 
Orban.

Prim-ministrul a expli-
cat că atât el, cât şi colegii 
săi poartă discuţii cu „ori-
ce parlamentar“ în per-
spectiva votului la moţiu-
ne, catalogând depunerea 
acesteia în vacanţa par-
lamentară drept necon-
stituţională. „Răspunsul 
nostru la aventura politică 
pornită de PSD în vacanţa 

parlamentară l-aţi văzut - 
am sesizat CCR invocând 
un conflict juridic de natu-
ră constituţională prin ca-
re solicităm Curţii să cla-
rifice această problemă. 
Din punctul nostru de ve-
dere, este neconstituţio-
nală depunerea unei mo-
ţiuni de cenzură în vacan-
ţa parlamentară. (...) Nor-
mal că atât eu, cât şi cole-
gii mei discutăm cu orice 
parlamentar, le explicăm 
punctul nostru de vede-
re“, a spus Orban.

În context, şeful Exe-
cutivului a explicat că Ro-
mânia are nevoie acum de 
guvern pentru că trebuie 
să răspundă la o serie de 
provocări. 

„În materie de fon-
duri europene, Guvernul 
pe care îl conduc trebuie 
să pregătească baza ne-
gocierii pentru acordul de 
parteneriat pentru bugetul 
Uniunii Europene 2021-
2027. Trebuie să pregătim 

planul naţional de rezilien-
ţă şi recuperare, care es-
te indispensabil pentru a 
putea accesa fondurile eu-
ropene din cadrul facilită-
ţii de rezilienţă şi recupe-
rare pusă la dispoziţia sta-
telor europene de UE. Gu-
vernul trebuie să asigure 
deschiderea şcolilor, înce-
perea anului şcolar în ce-
le mai bune condiţii, Gu-
vernul trebuie să se ocupe 
de pregătirea alegerilor lo-
cale, Guvernul implemen-
tează deja planul de relan-
sare economică şi investiţii 
«Reclădim România» (...) 
şi la ora actuală suntem 
la aproape 90% din actele 
normative necesare pen-
tru implementarea măsu-
rilor din planul de inves-
tiţii şi relansare adoptate 
şi urmează să adoptăm şi 
restul de acte normative, 
după care urmează imple-
mentarea tuturor acestor 
măsuri“, a mai spus pre-
mierul.

“Nu avem ce 
discuta cu PSD”

„Noi vom discuta in-
dividual cu toţi parlamen-
tarii, politic, cu PSD nu 
avem ce discuta, vom dis-
cuta individual cu toţi par-
lamentarii pentru a ne 
prezenta care este punc-
tul nostru de vedere. (...) 
Suntem în discuţii, în ne-
gocieri cu formaţiuni-
le, normal, cu care am 
avut înţelegeri de-a lun-
gul timpului şi, de aseme-
nea, negocieri individuale 
cu toţi parlamentarii. (...) 
Să vii să depui o moţiune 
de cenzură cu 3 luni îna-
inte de alegeri mi se pa-
re un gest lipsit complet 
de responsabilitate, un 
gest politicianist. Somez, 
din nou, PSD să nu-şi ba-
tă joc de democraţie, să 
nu-şi bată joc de România 
şi să oprească procedu-
ra moţiunii până la deci-
zia Curţii Constituţionale“, 
a transmis Orban.

Rareș Bogdan, despre alegerile locale: Dacă este cazul să fie organizate 
în două zile să nu excludem acest lucru
Prim-vicepreşedinte PNL, europarlamentarul 
Rareş Bogdan, a declarat că, în ciuda pandemiei de 
coronavirus, alegerile locale din România trebuie 
organizate, neexcluzând varianta votului timp 
de două zile, transmite Agerpres. El a precizat 
însă că alegerile trebuie desfăşurate cu maximă 
atenţie în privinţa măsurilor de protecţie împotriva 
COVID-19.

“Moţiune de cenzură depusă cu 
spatele la cetăţean şi cu faţa spre 
interesul politic al PSD”


