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Deputatii reiau marti dezbaterile pe Legea
offshore dupa trei saptamani de blocaj
Legea offshore va fi dezbatuta marti, intr-o sedinta comuna a comisiilor
pentru industrie, pentru administratie si pentru buget din Camera Deputatilor,
dupa trei saptamani de blocaj cauzat de neinteleri intre PSD si ALDE. Liderii
celor doua partide sustin ca saptamana trecuta au ajuns la consens si, astfel,
sunt reluate discutiile in comisii, scrie HotNews.ro.
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Reamintim ca legea a avut pana acum un traseu sinuos, aflandu-se pentru a doua oara in
Parlament dupa ce o prima forma adoptata in iulie a fost retrimisa pentru reexaminare de
presedintele Klaus Iohannis.
Dupa aprobarea a noi amendamente intr-un mod deloc transparent, legea a ajuns din nou pe 3
octombrie in plenul Camerei Deputatilor, for decizional. insa, plenul a decis atunci retrimiterea
Legii Offshore in comisii, solicitarea fiind facuta, in mod surprinzator de Kelemen Hunor, UDMR.
PSD a fost obligat sa accepte retrimiterea in comisii, mai ales ca si ALDE intentiona sa ceara
acelasi lucru.
Decizia a fost una neasteptata in conditiile in care cu o zi in urma, PSD, avand sprijinul UDMR, a
tinut cu tot dinandinsul sa treaca legea de comisii, fara dezbatere reala, in ciuda unei opozitii
vehemente din partea ALDE, partenerul de coalitie al PSD, si din partea PNL si USR, care au
acuzat lipsa de transparenta. Daca marti, UDMR a votat in comisii amendamentele impuse de
PSD, miercuri, in plen, lucrurile s-au schimbat total, fiind partidul care a cerut retrimiterea legii si
amanarea ei cu o saptamana. Este pentru prima oara cand PSD ramane fara majoritate. Este

pentru prima oara cand PSD ramane fara majoritate, iar pentru Liviu Dragnea acest lucru a
reprezentat un esec major, mai ales in conditiile in care el a vrut sa impuna in Parlament forma
legii dorita de el.

insa toate partidele s-au revoltat in momentul in care s-au trezit peste noapte cu o forma a legii
pe care nu au discutat-o niciodata. Deputatii au primit o serie de amendamente cu doar putin
timp inainte de inceperea sedintei comisiilor in care trebuia votat raportul final. Erau
amendamente impuse de PSD.
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