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AUR nu vrea alianță

Liviu Dragnea, confirmat pozitiv

PSD a obţinut la alegerile 
parlamentare pentru 
Senat 1.732.289 de voturi, 
iar PNL - 1.511.227 de 
voturi, potrivit rezultatelor 
finale după soluţionarea 
contestaţiilor prezentate 
de Biroul Electoral 
Central. Alianţa USR 
PLUS a obţinut la alegerile 
parlamentare pentru 
Senat 936.864 de voturi, 
iar Alianţa pentru Unirea 
Românilor - 541.938 de 
voturi. Totodată, UDMR 

a obţinut pentru Senat 
348.262 de voturi.
Pentru Camera 
Deputaţilor, PSD a obţinut 
la alegerile parlamentare 
1.705.786 de voturi, iar 
PNL - 1.486.402. Alianţa 
USR PLUS a obţinut 
906.965 voturi, iar Alianţa 
pentru Unirea Românilor - 
535.831 de voturi. UDMR 
a obţinut pentru Camera 
Deputaţilor 339.030 de 
voturi.

Copreședintele Alianţei 
pentru Unirea Românilor 
(AUR) George Simion 
a declarat la, Craiova, 
la o întâlnire publică cu 
membri și simpatizanţi 
ai partidului, că AUR 
va revoluţiona clasa 
politică românească și 
nu va face alianţă sau 
coaliţie ”nici cu stânga, 
nici cu dreapta”. Simion 
le-a spus colegilor de 
partid că vor continua 
să ţină permanent 
legătura directă și i-a 
îndemnat să închidă 
televizoarele, pentru că 
televiziunile au ignorat 
AUR pe toată perioada 
campaniei electorale. 
Copreședintele Alianţei 

a reafirmat că va merge 
peste tot în ţară unde 
a fost în campania 
electorală, iar ”valul” 
care a dus partidul în 
Parlament cu aproape 
10% nu poate fi oprit. 
George Simion a mai spus 
că deși a fost cenzurat 
pe timpul campaniei 
electorale și peste 100.00 
de persoane din diaspora 
nu au putut vota, AUR 
”le-a stricat multora 
socotelile”.

Rezultate finale

Președintele PNL, Lu-
dovic Orban, a declarat 
luni, după consultările de 
la Cotroceni, că nu este de 
acord cu guvern de uniu-
ne națională susținut de 
PSD. De asemenea, lide-
rul PNL a spus că partidul 
nu renunță la președinția 
Camerei Deputaților.

Ludovic Orban a ex-
plicat că a prezentat 
președintelui Klaus Ioha-
nnis, poziția de principiu 
a PNL: ”rămânem dedicați 
obiectivului de a forma un 

guvern de centru-dreap-
ta; i-am prezentat man-
datul partidului: forma-
rea unui guvern de cen-
tru-dreapta, posibili par-
teneri USR PLUS, UDMR 
și minorități; Am prezen-
tat propunerea de premi-
er: Florin Cîțu. Cealaltă 
componentă a mandatului 
e ca președinția Camerei 
Deputaților să fie deținută 
de președintele PNL; l-am 
informat pe președinte de 
dorința noastră de a con-
tinua negocierile pentru a 

ajunge la învestirea unui 
guvern de centru dreap-
ta într-un termen rezo-
nabil. Sigur că negocieri-
le nu se desfășoară atât 
de rapid, sunt puncte în 
care avem diferențe, dar 
deschiderea noastră e 
aceeași. Nu suntem de 
acord cu un guvern de 
uniune națională și nici cu 
o participare la guverna-
re a PSD, care a ținut în 
loc România 30 de ani, a 
făcut cu totul altceva de-
cât a promis românilor”, a 

spus Orban.
Despre președinția 

Camerei Deputaților, 
președintele PNL a adă-
ugat că partidul are cel 
mai bine fundamen-
tat program de guverna-
re și ”suntem deciși, da-
că e posibil, să ducem 
la formarea unui guvern 
de centru-dreapta. Și noi 
 ne-am dori să învestim 
guvernul cât mai repede, 
dar în multe țări negoci-
erile pentru coaliții de gu-
vernare sunt mai dificile. 

Confirm ce am spus în ne-
gocieri că se poate ajunge 
la o competiție la vot pen-
tru alegerea președintelui 
Camerei. Noi am convenit 
cu partenerii de discuții să 
nu dăm puncte de vede-
re individuale, să prezen-
tăm public toți trei ce s-a 
convenit. Noi vom respec-
ta această înțelegere

PNL a participat, 
luni, la consultări cu 
președintele Klaus Ioha-
nnis pentru desemnarea 

noului premier după scru-
tinul din 6 decembrie. Pri-
mii intrați la discuții au fost 
reprezentanții PSD, care au 
făcut propunerea - Alexan-
dru Rafila premier și gu-
vern de uniune națională. 
Liberalii l-au propus premi-
er pe Florin Cîțu.

Reamintim că PNL, 
USR-PLUS și UDMR nu au 
ajuns la un acord după 
discuțiile din weekend și 
merg la Iohannis cu pro-
puneri separate.

Mai multe organizaţii 
ale societăţii civile 
solicită, printr-o 
scrisoare deschisă, 
partidelor parlamentare 
care intenţionează să 
formeze majoritatea 
parlamentară să 
îşi asume iniţiativa 
legislativă cetăţenească 
de reformă electorală 
”Oameni noi în politică”, 
iniţiată în 2018.

Potrivit unui comunicat 
al Asociației Platforma Ini-
țiativa România, scrisoarea 
este adresată președinților 
PNL, USR, PLUS și UDMR 
- Ludovic Orban, Dan Bar-
na, Dacian Cioloș, Kelemen 
Hunor și șefului statului, 
Klaus Iohannis, ”în calita-
tea sa de ales direct al ce-
tățenilor României”.

”Organizațiile și miș-
cările civice care au gene-
rat în 2018 inițiativa legis-
lativă cetățenească de re-
formă electorală ”Oameni 
noi în politică” cer parti-
delor care formează noua 

coaliție parlamentară și de 
guvernare să își asume în 
întregime conținutul mă-
surilor propuse și susținu-
te de 140.000 de cetățeni 
(...) Reformele electorale 
susținute de inițiativa ce-
tățenească ”Oameni noi 
în politică” sunt urgen-
te și vitale pentru sănăta-
tea mediului politic româ-
nesc și pentru democrația 
reprezentativă a Români-
ei, stat membru al Uniu-
nii Europene. (...) Cerem 
celor trei formațiuni politi-
ce care vor alcătui coaliția 
de guvernare să își asu-
me ferm implementarea 
legislativă a voinței cetă-
țenilor ca parte a progra-
mului de guvernare, pen-
tru a asigura cadrul juri-
dic imperios necesar libe-
ralizării pieței politice din 
România, creării unei con-
curențe politice sănătoase 
între candidați și formați-
uni politice, obținerii unei 
reprezentativități reale în 
parlament și în adminis-
trația locală”, se arată în 
scrisoare.

Inițiativa prevede: 
alegerea primarilor în do-
uă tururi de scrutin, vot 
pe liste deschise de candi-
dați, care să permită ale-
gătorilor să voteze candi-
datul preferat, nu doar lis-
ta impusă de conducerea 
partidului, vot liber pentru 
românii din afara țării, nu-
măr reprezentativ de par-
lamentari pentru circum-
scripția diaspora, propor-
țional cu numărul real de 
locuitori din afara țării, eli-
minarea pragului electoral 
la alegerile europarlamen-
tare și locale, alegeri co-
recte și transparente prin 
monitorizare informatică și 
video pentru toate tipurile 
de scrutin, reducerea nu-
mărului de semnături ne-
cesare înscrierii candidați-
lor în alegeri, sub 1% din 
numărul de alegători din-
tr-o circumscripție, con-
form recomandării Comisi-
ei de la Veneția.

Organizațiile care au 
inițiat demersul legislativ 
”Oameni noi în politică” 
și care se alătură semnă-

rii scrisorii deschise sunt: 
Inițiativa România, #acti-
vAG Pitești, Oradea Civică 
2017, Reset, Mureșul Ci-
vic, Ștafeta Steagului Uni-
unii Europene, Brașovul 
Civic, Voluntari în Euro-
pa, #Rezist MILANO, Aso-
ciația Aradul Civic, Iniția-
tiva Timișoara, Rădăuțiul 
Civic, Asociația Voci pen-
tru Democrație și Justi-
ție - VeDem Just, Mișca-
rea pentru Dezvoltarea 
Moldovei, Eu Ro Aleg 2.0, 
#REZISTENŢA, Geeks for 
Democracy, Corupția Uci-
de, Asociația Platforma 
România 100, Diaspo-
ra.ro, Un Timbru Pentru 
Dreptate, Rezistența Civi-
că Galați, Acțiunea Civică 
Galați, #Rezist Galați, RO 
Iberica, Prieteni Pentru 
Galați, Curățăm Galațiul, 
Asociația Bihorul Civic, Vă 
vedem din Sibiu, Asocia-
ția pentru Minți Pertinen-
te - AMPER, Baia Mare Ci-
vică, Grupul Civic Madrid 
Ro, Rezist Budapesta, Ini-
tiațiva Oradea, Partidul 
Oamenilor Liberi (POL).

Fostul lider PSD Liviu 
Dragnea, aflat în 
închisoare, a fost testat 
pozitiv cu Covid-19 și a 
fost transferat la Spitalul 
Penitenciar Jilava pentru 
a primi tratament. ”Două 
persoane custodiate 
de Penitenciarul 
București-Rahova au 
fost confirmate pozitiv 
SARS-CoV-2 și s-a 
dispus transferarea 
acestora la Penitenciarul-
Spital București-
Jilava”, a anunţat 
Administraţia Naţională 
a Penitenciarilor 
(ANP). Surse oficiale 
au confirmat pentru 

Mediafax că una dintre 
cele două persoane 
este Liviu Dragnea, fost 
președinte al PSD. 
Ambele persoane sunt 
asimptomatice, a mai 
anunţat ANP.

Scrisoare deschisă pentru 
”Oameni noi în politică”

Orban: Am prezentat propunerea 
PNL în persoana lui Florin Cîțu
 Fostul premier anunță că partidul său nu este de acord cu un guvern de 

uniune națională cu PSD


