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„Spre deosebire 
de actuala putere, ca-
re anunţă seara ceea ce 
noi avem ca obligativita-
te a doua zi sau restric-
ţii pentru mediul privat 
dimineaţa, noi am înce-
put elaborarea programu-
lui de guvernare în parte-
neriat cu cei cărora li se 
adresează măsurile pe ca-
re noi le propunem, por-
nind de la nevoile concre-
te pe care aceştia le au. 
(...) Acest program are în 
centrul său siguranţa lo-
curilor de muncă - este o 
componentă esenţială în 
programul de guvernare 
cu care venim în faţa ro-

mânilor. Din punctul nos-
tru de vedere, acest lucru 
este esenţial. Dacă avem 
locuri de muncă sigure 
şi plătite, atunci vom pu-
tea avea creştere econo-
mică, putem creşte sala-
riile, putem creşte nivelul 
de trai“, a declarat Grin-
deanu, într-o conferinţă 
de presă.

Potrivit acestuia, pro-
gramul de guvernare al 
PSD se adresează stimu-
lării şi recompensării mun-
cii, forţei active din soci-
etate. „Vrem să creştem 
salariul minim, iar anga-
jatorii trebuie să înţelea-
gă că, dacă nu vom avea 

salarii decente, nu vor 
mai avea forţă de muncă, 
pentru că românii vor ale-
ge să muncească în afa-
ră. E obligatoriu să avem 
forţă de muncă în ţară, e 
un obiectiv prioritar. Avem 
măsuri care se adresează 
creşterii natalităţii, pentru 
că, dacă nu facem acest 
lucru acum, nu peste mult 
timp nu vom mai avea an-
gajaţi care să plătească, 
de exemplu, pensiile ce-
lor care au ieşit din acti-
vitate. Aceste măsuri se 
adresează, de asemenea, 
celor care muncesc. (...)“, 
a susţinut prim-vicepreşe-
dintele PSD.

El a adăugat că, în 
2016, când social-demo-
craţii au preluat guverna-
rea, România avea un PIB 
de 170 de miliarde de eu-

ro, iar la sfârşitul anului 
2019 acesta se ridica la 
223 miliarde de euro.  So-
rin Grindeanu a completat 
că rata şomajului era de 
5,5% în 2016, 4% în oc-
tombrie 2019, în prezent 
se ridică la 5,3%, social-
democraţii urmărind ca 
aceasta să fie peste patru 
ani de 3,5%. Fostul pre-
mier a mai spus că salariul 
minim brut general era în 
2016 de 1.250 de lei, în 
2019 a ajuns la 2.080 de 
lei, în prezent - 2.230 de 
lei, PSD preconizând pes-
te patru ani 3.500 de lei, 
în creştere cu 57%.
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Deputatul Cornel Zai-
nea și-a anunțat demi-
sia din USR şi din Par-
lament, precum şi faptul 
că în acest moment eva-
luează implicaţiile unei 
candidaturi independen-
te la Camera Deputaţilor, 
în Ilfov. „În 2016 am intrat 
în politică plin de entu-
ziasm şi dorinţă. Nu şti-
am cum trebuie construit 
un partid sau cum ar tre-
bui să fie lucrurile în Par-
lament, dar am descope-
rit pe parcurs că ambe-
le merg pe drumul greşit. 
Am luptat în USR pen-
tru principiile şi valorile în 
care cred. Pentru interzi-
cerea cumulului de func-
ţii care creează baroni lo-
cali. Pentru vot reprezen-
tativ. Pentru transparen-
tizarea cheltuirii sumelor 
forfetare ale parlamen-

tarilor. Am vorbit siste-
matic despre meritocra-
ţie, despre cum ar trebui 
să măsurăm performan-
ţa unui parlamentar. Une-
le din aceste lupte le-am 
pierdut. USR şi se pa-
re că şi PLUS devin par-
tide în care câştigă ci-
ne «are control pe filia-
lă». Demisionez din USR. 
Dar şi din Parlament”, a 
scris Zainea. El a apre-
ciat că „doar un mesaj 
politic extrem de puter-
nic” mai poate produce 
schimbările pe care soci-
etatea le aşteaptă de 30 
de ani. „Limitarea manda-
telor pentru orice funcţie 
publică. Vot pentru per-
soane, nu pentru liste. Un 
stat în care oamenii ajung 
în funcţii pe merit, nu un 
stat capturat de impos-
tori”, a menționat Zainea.

Deputatul Cornel Zainea demisionează 
din USR şi din Parlament

UDMR vrea la guvernare

Preşedintele UDMR, Ke-
lemen Hunor, a declarat, 
la Arad, că România va 
avea nevoie de o perioa-
dă de stabilitate politică 
după alegerile parlamen-
tare, pe care Uniunea es-
te pregătită să o asigu-
re dacă va depinde de 
ea, arătând că o majori-
tate de centru-dreapta ar 
fi de preferat. Kelemen 
Hunor a făcut o scur-
tă analiză în perspecti-
va alegerilor parlamenta-
re, afirmând că este op-
timist privind rezultate-
le ce vor fi obţinute de 
UDMR, care ar trebui să 
fie cel puţin egale cu ce-
le din 2016.
El a mai spus că „du-
pă alegerile parlamenta-
re, România va avea ne-
voie de stabilitate politi-
că”. „De opt ani de zile 
suntem într-o criză politi-

că şi instabilitate politică 
permanentă. Acest lucru 
se poate demonstra cu o 
singură frază: opt ani, ze-
ce guverne. Ce se poa-
te realiza cu zece guver-
ne în opt ani de zile? Nici 
măcar să faci nişte pro-
iecte cap-coadă nu poţi, 
şi nu am vorbit de pune-
rea în practică a acestor 
proiecte”. 
Întrebat dacă UDMR ar fi 
interesată să participe la 
următoarea guvernare, el 
a răspuns: „Orice partid 
doreşte acest lucru. Dacă 
găsiţi un partid care spu-
ne că se prezintă la ale-
geri ca să stea în opozi-
ţie, să puneţi ştampila pe 
noi, să nu puneţi ştampi-
la pe acel partid. În politi-
că acesta este scopul, să 
pui în aplicare programul 
politic cu care te duci în 
faţa electoratului (...)”.

Pro România şi ALDE au 
decis să aibă candidaţi 
comuni la alegerile 
parlamentare şi să 
formeze un singur partid 
- Pro România Social 
Liberal, a anunţat liderul 
Pro România, Victor 
Ponta.

„Este momentul să lă-
săm deoparte orice fel de 
ezitări sau de proiecte per-
sonale şi să luăm decizii, 
la fel cum am luat în 2010 
într-un moment de criză şi 
să ne unim forţele pentru 
a opri actuala guvernare şi 
pentru a construi o alter-
nativă. (...) Acum suntem 
iar în criză şi dacă alţii nu 
au curajul sau nu au do-
rinţa de a opri acest drum 
spre prăpastie, trebuie să-l 
facem noi. Vreau să şi cred 
că putem să construim în 
jurul acestei echipe Pro 
România, cu sprijinul tutu-
ror celor de la ALDE, o al-
ternativă şi o forţă capabi-
lă să lupte şi să se opună 
măsurilor greşite pe care 
Guvernul PNL şi aliaţii săi 
le iau”, a spus Ponta,  într-o 
conferinţă comună cu li-
derul ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu.

Ponta a spus că ce-
le două formaţiuni au luat 
decizia de a avea candidaţi 
comuni la alegerile parla-
mentare şi să se uneas-
că într-un singur partid, 
care se va numi Pro Ro-
mânia Social Liberal. „Mă 
bucur foarte mult şi salut 
faptul că întreaga condu-
cere  ALDE a fost de acord 

să unim forţele pe care le 
avem, nu sunt nişte forţe 
uriaşe, dar experienţa, vi-
ziunea comună, experien-
ţa de luptă comună, dar şi 
de guvernare comună ne 
permite să vorbim şi să ve-
nim cu soluţii şi cu oameni 
la ceea ce se întâmplă. Şi, 
aşa cum în 2020, separat 
cum vă spuneam, am fost 
singurii care ne-am opus în 
Parlament în discursul pu-
blic măsurilor greşite, în 
primul rând restaurării sau 
învestirii Guvernului Orban 
şi în al doilea rând măsuri-
lor greşite luate de acesta, 
aşa vom face şi de acum 
încolo, însă mai puternic, 
împreună”, a adăugat Vic-
tor Ponta.

Ponta a susţinut că 
„PSD nu a vrut şi nu vrea 
să fie un partener în opozi-
ţia faţă de preşedintele Io-
hannis, de Guvernul PNL”. 
„Au făcut şi merg în con-
tinuare pe ideea unui blat 

politic, a unei înţelegeri. 
Acceptă să fie doar un sac 
de box pe care îl lovesc fie 
domnul Iohannis, fie pe-
neliştii, pe rând şi vreau să 
vă confirm încă o dată că şi 
Călin Popescu Tăriceanu şi 
eu şi ALDE şi Pro România 
ne-am dorit şi la alegerile 
locale şi la alegerile parla-
mentare să facem o forţă 
comună, o alianţă prin ca-
re să dăm jos guvernul Or-
ban şi să-i învingem în ale-
geri. De fiecare dată, de 
la unii lideri ai PSD au ve-
nit scuze, au venit motiva-
ţii, pretexte, care, în final, 
 ne-au convins că nu îşi do-
resc să se lupte, nu vor să 
câştige, vor să piardă, cum 
au pierdut şi la Bucureşti, 
vor să piardă şi pe 6 de-
cembrie, nu vor să deran-
jeze, să facă non combat şi 
noi nu suntem de acord cu 
lucrul acesta, aşa încât, din 
păcate, fără cei de la PSD, 
noi ne vom lupta cu Ioha-

nnis şi cei de la PNL care 
duc România în prăpastie”, 
a mai menţionat Ponta.

Cei doi lideri politici au 
declarat că ceea ce îi reco-
mandă în faţa electoratu-
lui este experienţa politică, 
amândoi fiind foşti premi-
eri ai României.

Propoţia negociată la 
locurile eligibile pentru ale-
gerile parlamentare va fi 
60% Pro România şi 40% 
ALDE.

Adrian Pau, coordona-
torul Pro România Timiş, a 
pus condiţia ca fuziunea să 
se facă fără ca în noul par-
tid să fie Titu Bojin.  „Ne-a 
spus despre fuziune. Da-
că va fi luată decizia defi-
nitivă, noi ne vom confor-
ma, dar am avut o condiţie 
pe care i-am spus-o şi lui 
Victor Ponta: fără Titu Bo-
jin”, a declarat Adrian Pau. 
Titu Bojin, este candidatul 
la şefia CJ Timiş din partea 
partidului lui Tăriceanu.

Pro România şi ALDE 
au decis să fuzioneze
Noua formaţiune se va numi Pro România Social Liberal

Sorin Grindeanu a lansat programul de 
guvernare al PSD pe perioada 2021-2024
Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a 
prezentat programul de guvernare al partidului 
pentru perioada 2021 - 2024, precizând că acesta 
a fost discutat cu sindicatele şi cu patronatele şi 
este centrat pe „siguranţa“ locurilor de muncă. 


