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PSD a pus beţe 
în Parlament 
şi a modificat 
legi adoptate 
de Guvern, una 
dintre acestea 
fiind modificată joi 
prin Ordonanţă de 
Urgenţă, pentru că, 
în forma adoptată 
de legislativ, 
nu ar fi putut 
fi lansat apelul 
pentru proiecte 
finanţate prin banii 
europeni pentru 
întreprinderile mici 
şi mijlocii, a declarat 
joi premierul 
Ludovic Orban.
Potrivit acestuia, 
„România este în 
criză politică de 
când a câştigat 
PSD alegerile“ 
- decembrie 
2016, „partid 
care şi-a bătut 
joc de aşteptările 
populaţiei“.

„În noiembrie am re-
uşit să oprim guvernarea 
PSD, mi-am asumat răs-
punderea de a guverna. 
Sigur că ne-am fi dorit ale-
geri anticipate, care să re-
aducă Parlamentul în con-
formitate cu opţiunile po-
litice ale oamenilor. În loc 
am avut pandemie, criză 
economică, secetă, inun-
daţii în foarte multe lo-
curi din ţară. Am fost con-
fruntaţi cu o perioadă ex-

trem de dificilă şi o presi-
une enormă asupra noas-
tră şi, evident, am încer-
cat să găsim soluţii pen-
tru fiecare dintre proble-
mele extrem de grele ca-
re au apărut. Atât am re-
uşit să facem, în condiţiile 
în care am avut un parla-
ment dominat de PSD, ca-
re ne-a pus beţe în roa-
te, a încercat să modifice 
orice act normativ adop-
tat de Guvern, au adoptat 
pe bandă rulantă o serie 
de legi care n-au nicio le-
gătură cu realitatea, care 
au generat noi cheltuieli, 
care au redus venituri, ca-
re au amplificat starea de 
criză“, a declarat premie-
rul la Realitatea PLUS.

El a anunţat, în con-
text, că Guvernul a apro-
bat, în primă lectură, pro-
iectul de ordonanţă de ur-
genţă prin care se supli-
mentează bugetul alo-
cat programului de gran-
turi pentru capital de lucru 
pentru companiile afecta-
te de COVID-19, pentru 
că, prin modificarea legii 
în Parlament de către PSD 
„au fost încălcate condiţiile 
aprobate de Comisia Euro-

peană“.
„Noi am folosit creş-

terea flexibilităţii fonduri-
lor europene să disponi-
bilizăm un miliard de eu-
ro pentru granturi către în-
treprinderi mici şi mijlocii. 
După aprobarea Comisiei 
Europene, pentru că nicio 
schemă de ajutor de stat 
nu poţi s-o aplici dacă nu 
este aprobată de CE - am 
demarat procedura, am 
adoptat OUG, am lansat 
apelul de proiecte. (...). Şi 
eram pregătiţi să lansăm 
apelul de proiecte pentru 
granturile pentru investi-
ţii, când a modificat Par-
lamentul legea, încălcând 
practic condiţiile pe care ni 
le-a aprobat Comisia Euro-
peană pentru ajutorul de 
stat. (...) Şi astăzi a trebu-
it să modificăm legea prin 
OUG, ceea nu  mi-a plă-
cut efectiv, pentru că nu e 
normal ca o lege care es-
te dezbătută şi votată de 
către Parlament să fie mo-
dificată prin OUG, dar am 
fost obligaţi, pentru că al-
tfel nu puteam lansa ape-
lul de proiecte (...) şi ar fi 
trebuit să întârziem“, a ex-
plicat premierul.

Orban a mai afirmat 
că PSD este de fapt fos-
tul partid comunist „îm-
brăcat în blană de oaie“. 
„Adversarul nostru poli-
tic de 30 de ani este fos-
tul partid comunist, care 
a îmbrăcat diverse blăni 
de oaie, dar a rămas ace-
laşi lup, indiferent cine a 
condus PSD. PSD-ul este 
partidul stagnării, partidul 
atitudinii antidemocratice, 
antieuropene, anti-NATO, 
anti lumea civilizată, este 
partidul care poate să gu-
verneze (...) minţind elec-
toratul şi, de fapt, par-
tidul sărăciei din Româ-
nia. De fiecare dată când 
a guvernat România nu a 
adus investiţii, nu a creat 
locuri de muncă bine plă-
tite. (...) Adversarul nos-
tru principal este sărăcia, 
şi toată perioada asta noi 
am încercat să luăm mă-
suri de protecţie a sănă-
tăţii publice, să reducem 
rata infectării, să încer-
căm să convingem oame-
nii să respecte regulile de 
protecţie, dar nu am vrut 
să oprim economia, şi lu-
crul ăsta se vede“, a mai 
susţinut şeful Guvernului.

Potrivit unui comu-
nicat al AEP, singura ţa-
ră către care nu au fost 
transmise plicurile prin 
Poşta Română, urmând 
ca acestea să fie trimise 
prin intermediul Ministe-
rului Apărării Naţionale, 
este Afganistan, unde fi-
gurează înscrise în liste-

le electorale permanente 
pentru votul prin cores-
pondenţă la alegerile par-
lamentare din 6 decem-
brie 158 de persoane.

Plicul expediat către 
alegători conţine un certi-
ficat de alegător, o etiche-
tă pentru sigilarea plicu-
lui exterior, un autocolant 

cu adresa Biroului electo-
ral pentru votul prin co-
respondenţă, un autoco-
lant cu menţiunea „PRI-
ORITY/PRIORITAIRE“, un 
cod de bare ce asigură 
identificarea alegătorului, 
instrucţiuni privind exerci-
tarea dreptului de vot, un 
buletin de vot prin cores-
pondenţă pentru alege-
rea Senatului, un buletin 
de vot prin coresponden-
ţă pentru alegerea Came-
rei Deputaţilor, un plic in-
terior ce conţine un plic 
suport în interiorul căru-
ia se află două autocolan-
te cu menţiunea „VOTAT“ 

şi o etichetă pentru sigila-
rea plicului interior.

Instrucţiunile privind 
exercitarea dreptului de 
vot prin corespondenţă 
la alegerile pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor din 
anul 2020 se găsesc atât 
în interiorul plicului, cât şi 
pe site-ul www.votstraina-
tate.ro.

AEP atrage atenţia că, 
potrivit legislaţiei în vigoa-
re, plicul exterior ce conţi-
ne buletinele de vot şi cer-
tificatul de alegător trebu-
ie să ajungă la Biroul elec-
toral pentru votul prin co-
respondenţă, la misiunea 

diplomatică sau la oficiul 
consular, după caz, până 
la data de 3 decembrie.

Având în vedere con-
textul internaţional ge-
nerat de pandemia de 
 COVID-19, inclusiv frec-
venţa redusă a curse-
lor de transport, pentru o 
mai bună informare asu-
pra timpilor de circulaţie a 

plicului ce urmează a fi re-
turnat către România/re-
prezentanţa diplomatică 
sau consulară, AEP roagă 
alegătorii din străinătate 
să consulte site-urile ad-
ministraţiilor poştale naţi-
onale din ţara în care se 
află sau să solicite infor-
maţii direct de la un ofi-
ciu poştal.

politică

Majoritatea ţărilor permit 
organizarea de secţii de votare

Boicot din partea PNL și USR, în ziua 
cu vot la „Fără penali”

Premierul Ludovic Orban 
a declarat, joi, referitor la 
alegerile parlamentare în 
diaspora, că sunt puţine 
ţări care impun restricţii în 
privinţa organizării secţiilor 
de votare, menţionând că 
până săptămâna viitoare 
va fi cunoscut un rezultat 
în această privinţă, dar că 
deciziile depind de evoluţia 
epidemiei în aceste ţări. 
„Vom avea un rezultat 
privitor la secţiile de votare 
și mai ales la regulile 
care trebuie respectate 
în materie de derulare a 
procesului electoral într-un 
orizont de timp, sfârșitul 
săptămânii, începutul 
săptămânii viitoare. Există 
posibilitatea să nu fie 
definitive aceste decizii, 
pentru că nu putem 
anticipa care este evoluţia 
epidemiei în anumite ţări 
în care există o diasporă 

românească numeroasă. 
Dar noi suntem în 
negocieri serioase și pot 
să vă spun de pe acum 
că foarte puţine pun 
restricţii, marea majoritate 
a ţărilor sunt deschise la 
organizarea de secţii de 
votare. Sigur, rămâne să 
stabilim condiţiile efective 
în care urmează să se 
organizeze secţiile de 
votare, să se deruleze 
procedura de vot, inclusiv 
legat de faptul că acolo 
unde există restricţii de 
circulaţie să se permită 
cetăţenilor români care 
se duc la secţia de 
votare să fie o excepţie la 
restricţiile de circulaţie“, 
a afirmat Orban după o 
vizită la Transgaz, întrebat 
în legătură cu votul 
cetăţenilor din afara ţării 
la alegerile parlamentare 
din 6 decembrie.

Ședinţa Senatului a fost 
închisă miercuri de Robert 
Cazanciuc din lipsă de 
cvorum, după ce senatorii 
USR și PNL au refuzat 
să intre în sala de plen. 
USR a cerut acceptarea 
votului prin telefon, iar 
liberalii au spus că nu 
vor ca, prin prezenţa lor 
de azi, PSD să obţină din 
nou majoritate în Biroul 
Permanent.
„Avem un singur lider 
prezent în plen, Radu 
Oprea de la PSD. L-am 
văzut și pe dl. Fenechiu 
(Daniel Fenechiu, liderul 
senatorilor PNL - n.r.), dar 
nu mai este. Din necesarul 
de 68 și-au înregistrat 
prezenţa 58. Constat că 
nu avem cvorum și declar 
ședinţa închisă”, a spus 
președintele interimar 
al Senatului, Robert 
Cazanciuc.
„#festivalulmagariilor. 
PNL + USR + UDMR nu 
sunt, iarăși, la serviciu... 
Sfidarea românilor 
plătitori ai salariilor 
distinșilor senatori atinge 
noi cote... Probabil nu se 
vor opri aici”, a scris pe 

Facebook senatorul PSD 
Lucian Romașcanu.
Senatorii USR au anunţat 
că nu vor participa la 
ședinţa de plen în care 
se discută iniţiativa 
„Fără penali” dacă nu 
se acceptă votul prin 
telefon, potrivit liderului 
Uniunii, Dan Barna: „Nu 
vom participa la această 
mascaradă, pentru că nu 
există nicio șansă să se 
adune cele 90 de voturi”.
Totodată, și liberalii au 
transmis că nu participă 
la ședinţa de plen a 
Senatului, susţinând că 
social-democraţii vor din 
nou majoritatea în BP 
pentru a „pune pe ordinea 
de zi toate atrocităţile 
de proiecte pe care le 
visează noaptea”, potrivit 
Alinei Gorghiu. Pe ordinea 
de zi a plenului Senatului 
se aflau numirea unor 
noi secretari ai Biroului 
Permanent al Senatului, 
cererea de reexaminare 
a legii care prevedea că 
Legislativul decide data 
alegerilor parlamentare, 
precum și iniţiativa „Fără 
penali în funcţii publice”.

AEP a expediat către 35.650 de români din diaspora 
plicurile pentru votul prin corespondenţă

Autoritatea Electorală Permanentă informează 
că miercuri a fost finalizată operaţiunea de 
transmitere prin e-mail a notificărilor referitoare la 
expedierea materialelor electorale şi a numărului 
de expediere către 35.650 de cetăţeni români 
care au fost înscrişi în listele electorale pentru 
votul prin corespondenţă, din 106 ţări.

Orban: PSD a pus beţe în roate în 
Parlament: a trebuit să modificăm 
o lege prin OUG


