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„Sunt deosebit de 
onorat să primesc pre-
miul «Otto cel Mare», ca-
re are o semnificaţie spe-
cială nu numai pentru 
oraşul Magdeburg şi pen-
tru Germania, ci şi pen-
tru ideea unei Europe uni-
te în jurul valorilor şi ide-
alurilor democratice. Cu 
atât mai mult mă onorea-
ză acest premiu, cu cât ne 
aflăm  într-un oraş încăr-
cat de istorie, într-o cate-
drală martoră a trecutului 
tumultos al Europei, Do-
mul din Magdeburg. (...) 
Accept acest premiu eu-
ropean în numele com-
patrioţilor mei. Susţinerea 
lor entuziastă pentru cau-
za europeană, pentru va-
lorile şi principiile care ne 
unesc în Europa, îmi dă 

încredere să acţionez în 
continuare pentru ca Ro-
mânia să se afle, alături 
de celelalte state mem-
bre, alături de Preşedinţia 
germană a Consiliului Uni-
unii Europene, în centrul 
procesului de consolida-
re a proiectului european. 
Consider acest premiu 
o reconfirmare a crezu-
lui permanent al ţării me-
le într-o Europă unită în 
pace şi democraţie. Acest 
premiu este şi un îndemn 
pentru mine, personal, de 
a transmite mai depar-
te cetăţenilor români, mai 
ales tinerilor, convingerea 
că împreună vom reuşi să 
depăşim multiplele provo-
cări ale lumii de astăzi“, a 
spus Iohannis.

El şi-a exprimat încre-

derea că eforturile preşe-
dinţiei germane a Consi-
liului UE se vor materia-
liza în avansarea proiec-
tului european, prin so-
luţii care să aducă bene-
ficii tuturor statelor mem-
bre, şi a dat asigurări pri-
vind sprijinul României. 
Şeful statului a subliniat 
necesitatea unităţii, coe-
ziunii şi solidarităţii pen-
tru consolidarea proiec-
tului european. „Aceste 
principii sunt cu atât mai 
importante în contextul 
crizei sanitare cu care ne 
confruntăm. Este evident 
că un răspuns adecvat la 
o criză de asemenea di-
mensiune şi cu implicaţii 
atât de complexe nu poa-
te fi decât un răspuns eu-
ropean comun şi coordo-
nat“, a afirmat Iohannis. 
Şeful statului a menţionat 
necesitatea convergenţei, 
menţinerea şi dezvoltarea 
realizărilor proiectului eu-
ropean.

„Realitatea recentă 
ne-a arătat că nu izola-
rea, acţiunea individuală 
sau replierea naţionalistă 
reprezintă soluţia pentru 
statele membre şi cetă-
ţeni, ci acţiunea comună 
în întărirea competenţe-

lor europene şi în dezvol-
tarea mecanismelor euro-
pene de acţiune. Este ne-
voie, aşadar, să demon-
străm leadership. Astfel, 
proiectul european va ieşi 
întărit din această grea în-
cercare! Pe de altă parte, 
criza a arătat că suntem 
interdependenţi nu numai 
în interiorul Uniunii, dar şi 
în raport cu mediul global. 
Pe acest fond ni s-a întărit 
convingerea că trebuie să 
consolidăm legătura tran-
satlantică, care este de 
importanţă vitală pentru 
noi şi reprezintă funda-
mentul civilizaţiei occiden-
tale“, a adăugat Iohannis.  
Discursul Laudatio a fost 
rostit de către Heiko 
Maas, ministrul Afaceri-
lor Externe al Republicii 
Federale Germania, care 
a afirmat că preşedinte-
le Iohannis este un „lau-
reat demn, un mare euro-
pean şi un prieten al Ger-
maniei“. La ceremonie au 
fost prezenţi şi soţia şefu-
lui statului, Carmen Ioha-
nnis, primarul general al 
oraşului Magdeburg, Lutz 
Trumper, ministrul Justi-
ţiei al Landului Saxonia 
Anhalt, Anne Marie Ke-
ding.

„Dintre miniştri, candi-
dează toţi miniştrii, cu do-
uă excepţii: domnul Mar-
cel Boloş - dumnealui es-
te liberal, dar este preot 
misionar şi nu poate ocu-
pa funcţia de deputat pen-
tru că preferă să slujească 
- şi domnul Aurescu, care 
este diplomat de carieră, 

unde nici nu am discutat. 
În rest, toţi miniştrii sunt 
candidaţi. Domnul Ciucă 
este pe locul 1 la Senat în 
Dolj, tot la Dolj candidează 
la deputaţi domnul minis-
tru al Tineretului şi Spor-
tului, Ionuţ Stroe. Violeta 
Alexandru candidează pe 
locul 2 la Cameră în Bu-

cureşti, doamna ministru 
Monica Anisie pe locul 3 la 
Senat în Bucureşti, dom-
nul ministru Cîţu pe locul 
1 la Senat. De asemenea, 
tot la Bucureşti, pe locul 2 
este domnul Sorin Câm-
peanu (...). Domnul Ionuţ 
Ştefan este candidat pe lo-
cul 1 la Camera Deputaţi-
lor pe lista PNL Vrancea, 
tot acolo candidează şe-
ful Cancelariei, domnul Io-
nel Dancă“, a spus Orban. 
Ludovic Orban a precizat 
că listele de candidaţi pro-

puse de filialele judeţene 
au fost validate „aproape 
în unanimitate“. „Am vali-
dat listele, practic aproa-
pe în unanimitate. Sunt în 
cea mai mare parte foar-
te puţine modificări fa-
ţă de ce s-a votat la filia-
le. Este susţinerea candi-
daturii domnului ministru 
Nicolae Ciucă pentru locul 
1 la Senat în Dolj; de ase-
menea, candidat la Bucu-
reşti, Mara Mareş, preşe-
dintele organizaţiei de ti-
neret, pe lista filialei PNL 

Bucureşti la Camera De-
putaţilor. În rest, am mers 
pe propunerilor formulate 
în colegiile directoare ju-
deţene ale filialelor PNL“, 
a declarat liderul PNL. 
El a menţionat şi că Daniel 
Constantin, vicepreşedinte 
al PNL, va candida în des-
chiderea listei de la Argeş, 
liderul liberal arătând că 

acesta a avut un aport im-
portant la votul de învesti-
re a Guvernului. Potrivit lui 
Orban, obiectivul PNL la 
alegerile parlamentare es-
te câştigarea scrutinului, 
urmând să fie stabilit atât 
un obiectiv la nivel naţio-
nal, cât şi câte unul pen-
tru fiecare filială judeţeană 
în parte.

POLITICĂ

USR și PLUS au aprobat Programul de 
guvernare al Alianţei

Partidul Mișcarea Populară 
a depus sâmbătă, la Biroul 
Electoral Municipal, listele 
pentru București ale 
candidaţilor la alegerile 
parlamentare. Eugen 
Tomac, președintele 
partidului, deschide lista 
la Camera Deputaţilor, 
iar la Senat - Cristian 
Diaconescu, scrie 
Agerpres. Partidul vrea 
să ia 10% din voturi. Lista 
PMP pentru Camera 
Deputaţilor: Eugen 
Tomac, Ioana Constantin, 
Sebastian Moise, Liviu 
Negoiţă, Ștefan Florescu, 
Gabriel Rădulescu. Lista 
PMP pentru Senat: Cristian 

Diaconescu, Doru Onaca. 
Eugen Tomac, liderul 
formaţiunii, a anunţat 
sâmbătă și înscrierea în 
partid a lui Liviu Negoiţă, 
fostul primar PDL al 
Sectorului 3.
„Se pare că suntem 
primul partid care și-a 
depus astăzi lista de 
candidaţi pentru București 
la Camera Deputaţilor 
și Senat. Traversăm o 
perioadă foarte grea, nu 
am mai avut o asemenea 
situaţie, ca în plină criză de 
sănătate publică să avem 
alegeri parlamentare”, a 
declarat Eugen Tomac la 
sediul BEM.

Cei aproape 200 de 
membri care alcătuiesc 
conducerile reunite ale 
USR și PLUS au aprobat 
programul de guvernare 
pe care Alianţa USR 
PLUS se angajează să-l 
pună în practică după 
alegerile parlamentare. 
„Programul de guvernare 
propus de USR PLUS 
va aduce o schimbare 
radicală a modului de a 
guverna în România. Avem 
nevoie de un stat eficient, 
care să acţioneze curat, 
profesionist, în interesul 
cetăţeanului, ca partener 
al mediului de afaceri și 
al societăţii civile. În anii 
următori, cetăţenii și 
mediul antreprenorial au 
nevoie de stabilitate și 
predictibilitate, iar statul 
român are nevoie de 
reformă și de modernizare 
pentru a se scutura de 
tarele incompetenţei, 
corupţiei, ineficienţei, 
de moștenirea lăsată de 
politicieni care l-au politizat 
pentru a-l captura“, a 
declarat Dacian Cioloș, 
copreședinte al Alianţei 
și propunerea de prim-

ministru a USR PLUS, 
citat într-un comunicat de 
presă în care sunt indicate 
șase angajamente-cheie 
din cele 40 cuprinse în 
program: 1. „repararea 
a tot ce a distrus PSD în 
materie de Justiţie“; 2. 
depolitizarea sistemului 
de educaţie; 3. crearea 
unui Fond Naţional 
de Modernizare a 
Infrastructurii din 
Sănătate, un program 
de 1 miliard de euro 
pentru următorii patru 
ani, prin care să fie 
finanţată renovarea sau 
reconstrucţia de spitale; 
4. reîmpădurirea României 
și crearea DNA-ului 
Pădurilor; 5. bani europeni 
în industrii ale viitorului, 
tehnologii verzi și energie 
curată, digital & industrie 
4.0, prelucrare cu valoare 
adăugată înaltă și inovare, 
ecoturism, industrii 
creative; 6. Internet de 
mare viteză pentru toţi.

 PMP a depus listele pe București

Preşedintele Klaus Iohannis a 
primit premiul ”Otto cel Mare”

Toţi miniștrii candidează la alegerile 
 parlamentare, cu două excepţii - Boloș și Aurescu

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a 
declarat, duminică seara, că toţi miniştrii din 
Guvernul României, cu două excepţii, vor candida 
la alegerile parlamentare din 6 decembrie din 
partea liberalilor. 

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, 
miercuri, în Germania, premiul ”Otto cel 
Mare” pentru „onorarea marilor merite în 
procesul european de unificare“. Premiul 
”Otto cel Mare” este acordat, o dată la doi 
ani, personalităţilor şi organizaţiilor care 
au merite deosebite în procesul european 
de unificare şi în promovarea gândirii 
europene.


