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Copreşedintele USR 
PLUS, Dan Barna, a 
declarat luni că, în 
urma consultărilor de 
la Palatul Cotroceni, 
alianţa este optimistă 
în ceea ce priveşte 
şansele constituirii unei 
majorităţi de centru-
dreapta stabile şi 
echilibrate.

”I-am transmis pre-
şedintelui poziţia consec-
ventă a USR PLUS. A fost 
un mesaj în care  ne-am 
exprimat aşteptarea şi 
decizia de a intra într-o 
coaliţie prin care să con-
struim, nu să facem în-
că o improvizaţie simila-
ră cu cele de 30 de ani. 
A fost un mesaj prin care 
noi am spus foarte clar că 
este important ca aceas-

tă coaliţie, care se va for-
ma în perioada următoa-
re, - şi transmitem acest 
mesaj - suntem foarte op-
timişti că vom ajunge la o 
soluţie. După consultările 
de astăzi suntem optimişti 
că e o şansă reală pentru 
România să avem o ma-
joritate de centru-dreap-
ta stabilă şi echilibrată. 
Acesta a fost mesajul pe 
care l-am transmis. Este 
important ca această co-
aliţie să nu fie una pentru 
şase luni, pentru un an 
de zile, ci să fie o coaliţie 
cu potenţial de a guverna 
România patru ani de zi-
le şi de a face acele refor-
me atât de importante“, a 
afirmat Dan Barna.

El a menţionat că, 
în cadrul discuţiilor, USR 
PLUS l-a susţinut pe Da-
cian Cioloş pentru func-

ţia de premier, astfel încât 
coaliţia care ar urma să se 
formeze să fie una ”echili-
brată” şi care să transmi-
tă un mesaj de stabilita-
te. ”Dacian Cioloş a fost 
şi este propunerea USR 
PLUS pentru poziţia de 
premier, în situaţia în ca-
re cei de la PNL vor opta 
pentru preşedinţia Came-
rei Deputaţilor. Miza es-
te una foarte clară. Du-
pă ce vom reuşi să găsim 
o soluţie echilibrată, şan-

sa României de a avea un 
guvern stabil va fi una re-
ală”, a spus Barna. Con-
form acestuia, în cadrul 
discuţiilor de la Cotroceni, 
Klaus Iohannis a arătat că 
îşi doreşte ca PNL, USR 
PLUS şi UDMR să formeze 
o majoritate. Acesta a mai 
precizat că USR PLUS es-
te gata să continue discu-
ţiile în vederea constitui-
rii unei majorităţi, având 
”toată încrederea” că se 
va ajunge la o înţelegere.
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Valeriu Nicolae nu a 
reușit să facă pragul 
necesar pentru intrarea 
în Parlament, lipsindu-i 
17 voturi pentru a obține 
mandatul de deputat in-
dependent. Potrivit re-
zultatelor finale publicate 
de Biroul Electoral Cen-
tral (BEC), Valeriu Nico-
lae a obținut 16.343 de 
voturi.
BEC a respins sâmbăta 
trecută cererile depuse 
de Valeriu Nicolae pen-
tru renumărarea voturilor 
în mai multe secții de vo-

tare, pe motiv că au fost 
depuse prea târziu. Pen-
tru a fi obținut un mandat 
de deputat Valeriu Nico-
lae avea nevoie de un 
număr de voturi egal cu 
coeficientul electoral al 
circumscripției, respectiv 
16.360.
Vinerea trecută, candida-
tul independent anunța 
că a depus 28 de noi 
contestații, întrucât are 
suspiciuni că unele din 
voturile acordate pentru 
el nu au fost contabilizate 
corect.

Premierul interimar Nico-
lae Ciucă a declarat, luni, 
că nu a avut o discuţie 
cu preşedintele Klaus Io-
hannis sau cu liderul 
PNL, Ludovic Orban, de-
spre o eventuală propu-
nere a sa pentru mandatul 
de prim-ministru al nou-
lui Guvern. El a subliniat, 
totodată, că şeful statului 
nu i-a propus acest lucru. 
”Nu comentăm pe zvonuri 
şi pe speculaţii”, a afir-
mat Ciucă, la sediul PNL, 
întrebat dacă a avut în 
aceste zile discuţii cu Io-
hannis sau cu Orban de-
spre varianta să fie propus 

ca prim-ministru.
Nicolae Ciucă a pre-
cizat că a discutat cu 
preşedintele Iohannis doar 
despre interimatul la şefia 
Executivului. ”Nu, nu, nu, 
nu. Cu domnul preşedinte 
am discutat doar as-
pectul asigurării funcţiei 
de prim-ministru interi-
mar, până când se va lua 
o decizie după negocier-
ile cu partidele politice”, 
a menţionat el, întrebat 
dacă preşedintele Iohan-
nis i-a propus să fie prim-
ministru. Ciucă a adăugat 
că relaţia sa cu PNL este 
”foarte bună”.

Valeriu Nicolae, fără 17 voturi

Ciucă nu a discutat cu Iohannis despre 
funcția de premier în noul Executiv

Noul Parlament, din 21 decembrie

Fostul preşedinte 
al Curţii 
Constituţionale 
Augustin Zegrean 
spune că 
preşedintele Klaus 
Iohannis are, la 
acest moment, 
două variante: 
să continue 
consultările pentru 
desemnarea noului 
premier până când 
va fi găsită o soluţie 
sau să desemneze 
pe cineva despre 
care crede că va 
avea susţinere în 
Parlament.

”În situaţia rezultatu-
lui din alegeri, preşedinte-
le nu este obligat să ţină 
seama de niciuna dintre 
propunerile făcute de cei 
cu care se consultă. De 
aceea se şi numesc con-
sultări aceste întâlniri în-
tre preşedinte şi repre-
zentanţii partidelor politi-
ce din Parlament, pentru 
că trebuie să găsească o 
soluţie, o persoană care 
să fie propusă să forme-
ze Guvernul şi să aibă şi 
speranţa că va obţine vo-
tul Parlamentului”, a afir-
mat Augustin Zegrean, la 
Digi 24.

Întrebat dacă există 
posibilitatea să se ajun-
gă la un Guvern minoritar 
sau de uniune naţiona-
lă, cum doreşte PSD, fos-

tul preşedinte al Curţii a 
spus că este posibil orice. 
”Am mai avut situaţie în 
ţară cu Guvern minoritar 
- Guvernul PNL condus 
de domnul Tăriceanu a 
fost mai mult de 2 ani cu 
sub 20% în Parlament şi 
a condus ţara, pentru că 
a fost susţinut din umbră 
de PSD. Şi aceea există, 
varianta unui Guvern de 
uniune naţională, dar e 
greu să cred că se va în-
tâmpla acest lucru, pen-
tru că nu este înţelegere. 
Doar în situaţia unei înţe-
legeri între partide. Gu-
vernul Cioloş a fost oare-
cum un guvern de uniu-
ne naţională, nu neapă-
rat pentru că era format 
din reprezentanţii parti-
delor care înseamnă Gu-
vern de uniune naţiona-
lă, dar a fost acceptat de 
toate partidele din Parla-
ment. Ştiţi bine că atunci 
când a fost votat, a fost 
votat şi de unii şi de alţii 

şi chiar unele partide au 
avut reprezentanţi în Gu-
vernul respectiv”, a adău-
gat Zegrean.

Peședinele nu are 
obligații

Întrebat dacă şe-
ful statului trebuie să ex-
plice alegerea de premi-
er pe care o face, acesta 
a spus: „Sigur că discuţii 
pot să existe. Preşedintele 
nu are nicio obligaţie. Re-
pet. Este strict la voia pre-
şedintelui cine va fi numit 
acum să formeze Guver-
nul. Sigur, preşedintele îşi 
asumă un risc, pentru că 
dacă va numi o persoană 
care nu va trece prin Par-
lament, mai avem un pas 
până la anticipate, că du-
pă aceea trebuie să re-
ia discuţiile, iar să facă o 
propunere şi după aceea 
dacă pică, în termen de 
60 de zile, mergem la an-
ticipate. Şi nu ştiu dacă se 

doreşte asta. Dacă se do-
resc alegeri anticipate, că 
tot numai despre asta am 
vorbit în acest an până 
prin iulie, poate se are în 
vedere şi această soluţie”.

Augustin Zegrean a 
mai spus că PSD poa-
te să atace la Curtea 
Constituţională numirea 
de premier făcută de Kla-
us Iohannis, însă nu crede 
că vor avea succes, pen-
tru că ar însemna că prim-
ministrul este desemnat 
de către CCR, iar partidele 
nu ar accepta asta.

Chestionat dacă întâl-
nirile preşedintelui Ioha-
nnis cu liberalii de la Vi-
la Lac 1 sunt în afara Con-
stituţiei, aşa cum a acu-
zat PSD, fostul şef al CCR 
a replicat: ”Nu, acelea au 
fost pur şi simplu joc de 
glezne, pentru că nu aco-
lo s-a format Guvernul, 
nu acolo s-a ales persoa-
na desemnată să formeze 
Guvernul”.

Augustin Zegrean, despre opțiunile lui 
Klaus Iohannis

Alianța USR PLUS e optimistă în legătură 
cu viitoarea guvernare

Președintele Klaus Iohan-
nis a anunțat că ”având 
în vedere că BEC a co-
municat rezultatele fi-
nale ale alegerilor parla-
mentare, sunt îndeplinite 
condiţiile pentru convo-
carea noului Parlament”. 

Acesta intenționează să 
convoace noul Parla-
ment pentru data de 21 
decembrie. ”Luni (n.r. – 
pe 21 decembrie a.c.) 
se va constitui noul Par-
lament”, a afirmat şeful 
statului.


