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PSD vrea respectarea algoritmului 
rezultat în urma alegerilor

USR-PLUS va avea peste 40 de prefecți 
și subprefecți, conducerea Gărzii de 
Mediu și cea a CNAS

El a precizat că în pri-
vinţa salariului minim pe 
economie ar trebui să mai 
existe discuţii tripartite, 
cu patronatele şi sindica-
tele, Ministerul de Finanţe 
luând în calcul câteva va-
riante. „Am văzut câteva 
estimări, încă nu am agre-
at toţi pe aceeaşi formulă. 
În noua coaliţie de guver-
nare vom avea o varian-
tă pe care o vom prezen-
ta, sper, cât mai curând. 
Trebuie să terminăm ne-
gocierile cât mai repede, 
să avem un Guvern înves-
tit ca să poată să aibă pu-
tere de negociere. Dacă 
vom avea Guvern, vom 
şti şi ce se va întâmpla cu 
salariul minim de la 1 ia-

nuarie. (...) Impactul va fi 
pentru următorul Guvern. 
Ar fi oarecum necinstit ca 
acest Guvern să ia o deci-
zie pentru următorul Gu-
vern, aşa cum nu am lu-
at nicio decizie pe buget“, 
a explicat Cîţu, la Palatul 
Parlamentului. Ministrul 
a adăugat că se cunoaş-
te necesarul pentru fieca-
re minister, dar vor trebui 
făcute realocări în funcţie 
de proiectele noi care vor 
apărea în programul de 
guvernare.

„Bineînţeles că ştim 
exact necesarul pentru fi-
ecare minister, de ce este 
nevoie, ce proiecte trebuie 
finanţate, aşa cum îl avem 
astăzi. După ce vor fi fi-

nalizate negocierile, vom 
avea şi proiectele noi care 
apar cu acest program de 
guvernare şi atunci vor fi 
făcute câteva realocări în 
bugetul pentru anul viitor, 
dar nu sunt mari diferenţe. 
Vom continua o mare par-
te din proiectele începu-
te în 2020, rămân în pro-
gramul de guvernare 2021 
- 2024“, a explicat Flo-
rin Cîţu. Potrivit acestuia, 
PNL, USR PLUS şi UDMR 
speră ca noul Guvern să 
fie învestit până pe 27 de-
cembrie, de aceea negoci-
erile au loc „de dimineaţă 
până seara“.

În weekend, liderii 
celor trei formaţiuni poli-
tice care formează viitoa-
rea coaliţie de guvernare 
au stabilit noi detalii ale 
funcţionării guvernamen-
tale. Liderul USR Dan Bar-
na a precizat sâmbătă că 
obiectivul este stabilirea 
unui Guvern până la Cră-
ciun, dar că există şi po-
sibilitatea ca noul Execu-
tiv să fie prezentat până 
la sfârşitul anului. Premie-
rul propus, liberalul Florin 
Cîţu, a declarat sâmbă-
tă: „În estimările noastre, 

cred că terminăm progra-
mul de guvernare mâine 
sau cel mai târziu luni”. 
Acesta a spus că negoci-
erile au fost finalizate în 
ceea ce priveşte finanţele 
ţării, Fonduri Europene, 
Digitalizare.

Liderul USR a spus că 
obiectivul coaliţiei este ca 
Guvernul să fie stabilit pâ-
nă la Crăciun, dar că pro-
cesul s-ar putea finaliza şi 
“între Crăciun şi Reveli-
on”. Preşedintele PNL, Lu-
dovic Orban, a declarat că 
au fost discutate şi deta-
liile de funcţionare a Gu-
vernului: “Suntem la fina-
lul unei zile de muncă, de 
dialog, în care am definit 
arhitectura instituţională 
guvernamentală şi modul 
de gestiune a poziţiilor 
de răspundere pe palie-
rele 2 şi 3 ale guvernă-
rii. Am discutat şi detalii-
le de funcţionare în inte-
riorul Guvernului, minis-
terelor, secretari de stat, 
preşedinţi de agenţii. De 
asemenea, am finalizat o 
orientare a modului în ca-
re urmează să fie definite 
poziţiile de rang 2 şi 3 din 
structura Guvernului”.

„Există acele institu-
ţii care sunt conduse de 
persoane care deţin func-
ţii de demnitate publi-
că, adică de secretar de 

stat, subsecretar de stat - 
aceste funcţii de demnita-
te publică sunt funcţii po-
litice, de răspundere poli-
tică şi normal că ele vor 

fi exercitate de reprezen-
tanţi ai formaţiunilor po-
litice din cadrul coaliţi-
ei de guvernare. În ceea 
ce priveşte palierul admi-
nistrativ de funcţie publi-
că, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivelul structurilor 
din teritoriu care pot fi re-
gionale sau la nivel jude-
ţean, susţinem o modifi-
care clară a legislaţiei (...) 
astfel încât toate funcţi-
ile publice să fie ocupa-
te printr-un concurs or-
ganizat transparent la ca-

re să poată participa orici-
ne îndeplineşte condiţiile 
de participare şi selecţia 
să fie obiectivă, astfel în-
cât cei mai buni să ocupe 
funcţiile publice“, a decla-
rat Orban, la finalul unei 
noi runde de negocieri pe 
marginea programului de 
guvernare. El a precizat 
că, în cadrul discuţiilor de 
sâmbătă, reprezentanţii 
partidelor din coaliţie au 
definit „arhitectura insti-
tuţională guvernamentală 
şi (...) modul de gestiune 

al poziţiilor de răspundere 
pe palierele 2 şi 3 ale gu-
vernării“. „Fiind un guvern 
de coaliţie, am discutat şi 
asupra detaliilor de func-
ţionare în interiorul Gu-
vernului, în interiorul mi-
nisterelor între miniştri, 

secretari de stat, preşe-
dinţi de agenţii. De ase-
menea, am finalizat o ori-
entare asupra modului în 
care urmează să fie defi-
nite poziţiile de rang 2 şi 3 
din structura Guvernului“, 
a adăugat liderul PNL.

politică

PSD va susţine 
respectarea algoritmului 
rezultat în urma 
alegerilor, unul din trei 
parlamentari fiind din 
acest partid, a declarat 
luni deputatul Alexandru 
Rafila. „PSD va susţine 
respectarea algoritmului 
rezultat în urma acestor 
alegeri, unul din trei 
parlamentari sunt din 
PSD. Ocuparea poziţiilor 
de conducere, inclusiv de 
președinţi ai comisiilor de 
resort ale Parlamentului, 
trebuie să ţină cont foarte 
clar de votul cetăţenilor, 
pe de o parte, iar în 
fruntea comisiilor trebuie 
totuși să fie persoane 
specializate care înţeleg 
despre ce este vorba și 
pot să răspundă nevoilor 
Parlamentului în ceea 
ce privește promovarea 
diverselor legi pe care 
Parlamentul le poate 
da în fiecare sector de 
activitate”, a spus Rafila, 
la Palatul Parlamentului. 

Întrebat dacă PSD 
va boicota ședinţele 
Camerei Deputaţilor 
în cazul în care nu va 
obţine funcţiile cerute 
în acele comisii, Rafila a 
spus: „Avem o ședinţă a 
grupului și ulterior o să 
aflăm mai multe detalii”. 
Cele două Camere ale 
noului Parlament, ales 
în urma scrutinului 
din 6 decembrie, s-au 
întrunit, luni, de la 
ora 12,00, în ședinţe 
separate de deschidere a 
legislaturii 2020-2024, la 
convocarea președintelui 
Klaus Iohannis.

USR PLUS a 
obţinut 42 de 
funcţii de prefecţi 
și subprefecţi, 
conducerea 
unor autorităţi 
importante pentru 
protecţia mediului 
cât și cea a CNAS, în 
viitoarea guvernare. 
Alianţa USR-PLUS a 
obţinut, după 3 zile de 
negocieri politice cu 
PNL și UDMR, pe lângă 
portofoliile din viitorul 
Guvern, posibilitatea 
de a numi conducerea 
la autorităţile centrale 
pentru protecţia mediului, 
românii de pretutindeni 
și CNAS, dar și dreptul 
de reprezentare 
guvernamentală în 
judeţele ţării prin 42 
de funcţii de prefect și 
subprefect. Astfel, USR-
PLUS va avea 14 prefecţi 
și 28 de subprefecţi în 
ţară, au declarat surse 
politice pentru Digi24.
ro. În ceea ce privește 
aria de implementare 
a politicilor de mediu, 
alianţa va avea dreptul 
de a numi conducerea la 

Garda Naţională de Mediu, 
Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării și 
Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului. De 
asemenea, aceștia au 
obţinut dreptul de a numi 
un secretar de stat în 
fruntea Departamentului 
guvernamental pentru 
Românii de Pretutindeni. 
Un alt câștig trecut în 
partea celor de la USR 
PLUS este posibilitatea 
de a nominaliza 
secretarul de stat la 
conducerea Casei 
Naţionale de Asigurări 
de Sănătate (CNAS). 
USR PLUS a primit 
la negocierile pentru 
guvernare șase ministere, 
printre care Justiţie, 
Fonduri Europene, 
Sănătate și Transporturi, 
dar și șefia Cancelariei 
prim-ministrului.

Funcţiile de demnitate publică vor fi politice, dar palierul 
administrativ de funcţie publică va fi ocupat prin concurs 
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a 
afirmat, sâmbătă, că funcţiile de demnitate 
publică, fiind de răspundere politică, vor 
fi exercitate de reprezentanţi ai partidelor 
din coaliţie, dar cele aflate în zona 
administrativă vor fi ocupate „prin concurs 
organizat transparent“. 

Bugetul pe 2021 va fi 
prezentat de noul Guvern

Bugetul pentru 2021 va fi definitivat 
de noul Guvern, a declarat, duminică, 
ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, premierul 
propus de coaliţia PNL-USR-PLUS-UDMR, 
care a precizat că, după ce vor fi finalizate 
negocierile pentru guvernare, se vor 
cunoaşte şi proiectele noi şi se vor face 
câteva realocări pentru anul viitor, potrivit 
Agerpres. 


